
\&quot;Cand Steaua nu va mai avea sanse la titlu, imi voi da demisia\&quot;
"Va fi o misiune grea pentru mine, pentru ca vin dupa Victor Piturca, un antrenor cu performante, un mit
pentru Steaua. Dar pentru mine locul 2 este un esec. in momentul in care Steaua cu mine pe banca nu va
mai avea sanse la titlu, eu imi voi da demisia. Nu imi este frica, am incredere in echipa, in selectia facuta
de Victor Piturca si in posibilitatile acestui grup. Sunt dator acestui club si voi fce totul pentru Steaua.
Pentru mine obiectivul principal este castigarea campionatului", a spus tehnicianul. 
  
  Dumitrescu a precizat ca antrenor secund va fi Edi Iordanescu, fiul fostului selectioner Anghel
Iordanescu, in timp ce preparator fizic ar putea fi un italian. Potrivit lui Dumitrescu, antrenor cu portarii
va ramane Martin Tudor. "Antrenor secund va fi Edi Iordanescu, un tanar care are licenta pentru a antrena
in Liga I, ca preparator fizic m-am gandit la un italian care urmeaza sa ne dea diseara un raspuns. Iar
antrenor cu portarii va ramane persoana de pana acum", a adaugat Dumitrescu. 
  
  Ilie Dumitrescu despre... 
  
  ... semnarea contractului cu Steaua 
  
  "Sunt emotionat, nici cand am semnat pentru Tottenham nu am avut asa asistenta". 
  
  ... Piturca 
  
  "Domnul Piturca si-a dat demisia, a incercat un proiect sanatos, a fost antrenorul care a facut selectia,
este unul dintre cei mai mare antrenori ai momentului, un tip care iubeste Steaua, un tip care a facut
performante inimaginabile. (...) Mi-a parut rau cand si-a dat demisia Piturca, s-a incercat crearea unui
proiect de viitor pentu acest club"., 
  
  ... modul in care a fost abordat de Becali 
  
  "Ieri (n.a. marti) am primit un telefon de la domnul Becali si mi-a spus simplu si la obiect Hagi a fost
optiunea unu, dar are un proiect de realizat la academia sa, a investit mult si nu a acceptat functia de
antrenor la Steaua. Secunda urmatoare mi-a pus o intrebare directa si la obiect: «Iubesti Steaua, vrei sa
ajuti Steaua, nu vii pentru Becali, vrei sa vii ca antrenor? Eu iti propun aceasta pozitie ca antrenor»". 
  
  ... Hagi 
  
  "Am avut o discutie cu Hagi la telefon, am incercat sa-l convingem; a fost colegul meu de camera la
nationala, am cunoscut satisfactii impreuna si a trebuit sa merg la Constanta sa-l intreb daca vrea functia
de antrenor. Am fost la Constanta, Hagi mi-a spus: «Am uitat ce s-a intamplat in trecut, nu pot veni acum
la Steaua; cu siguranta in viitor, daca se va apela la serviciile mele, si eu voi termina, voi veni»". 
  
  ... Steaua 
  
  "Am avut o discutie cu Becali si i-am spus: «Nu vin pentru Gigi Becali la Steaua, vin pentru Steaua,
pentru clubul care a fost a doua familie». La 30 de ani mi-am dorit sa ma retrag de la Steaua, nu puteam
sa-mi inchei cariera decat la Steaua, nu vreau sa sensibilez pe nimeni, vreau sa spun ca e o emotie pe care
o simt doar aici, a doua mea familie. I-am spus ca vin sa ajut Steaua, nu voi semna un contract ca
antrenor, nu vreau sa profit de aceasta situatie si sa cer bani, voi veni pe un contract simbolic pe un an de
zile; am venit pentru Steaua, pentru tot ce inseamna culorile acestui cub, vreau sa ajut Steaua, vreau ca
inceputul de drum realizat de Piturca sa-l continui". 
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  ... locul 2 
  
  "Pentru mine nu exista locul 2, doar primul loc, am incredere deplina in jucatori, vreau sa pun in slujba
clubului experienta acumulata ca jucator si ca antrenor. Eu nu sunt angajat, sunt colaborator, am venit sa
ajut Steaua". 
  
  ... contractul simbolic cu Steaua 
  
  "Domnul Ienei a spus ca a fost un gest de supunere. Eu il stimez foarte mult pe domnul Ienei dar ii voi
raspunde. Nu a fost un gest de supunere, este un lucru pe care eu il simt, iar pe un vis nu poti sa pui un
pret. Dati-mi dreptul sa-mi indeplinesc un vis, sa fiu antrenorul Stelei". 
  
  ... fratii Becali 
  
  "Fratii Becali nu se implica in deciziile de la clubul Steaua. Da, am o relatie buna cu ei, Victor Becali
este si nasul fetitei mele. Daca voi avea nevoie de un jucator si ne vor putea ajuta, le voi cere sprijinul". 
  
  ... problemele de lot 
  
  "Noi avem un singur varf in lot, un singur numar 9, pe Kapetanos. Daca vom avea probleme cu el, nu
vom mai avea acest numar 9. Va trebui sa jucam in acest caz cu Bogdan Stancu sau cu Surdu. Cam acolo
e singura problema". 
  
  ... relatia cu suporterii 
  
  "Fac un apel la fani sa vina alaturi de mine si de echipa in numar mare la toate meciurile. Eu nu sunt
implicat in niciun fel in dialogul in contradictoriu dintre suporteri si Gigi Becali si vreau sa le spun ca au
fost esentiali in meciul cu Craiova, cand la scorul de 1-0 pentru adversari au fost alaturi de echipa si au
sustinut-o. Am primit multe mesaje de la suporteri, si pro, si contra. in multe dintre ele suporterii imi
spuneau sa nu semnez pentru ca voi avea parte de acelasi tratament precum celelalte glorii ale acestui
club. Trebuia sa ma intalnesc cu ei, chiar mi-au zis sa ne intalnim inainte sa ma hotarasc pentru ca vroiau
sa ma convinga sa nu semnez. Dar eu le-am spus ca ne vedem la o cafea, la un suc, dupa ce semnez. Mie
nu imi este frica de situatii de acest gen, de situatii urgente. Am promisiunea domnului Becali care mi-a
spus ca vrea pace si liniste". 
  
  Becali, in urma cu 4 luni 
  
  "Nu pot lucra cu Ilie Dumitrescu, el este un bun comentator la tv" 
  
  Gigi Becali declara, pe 29 martie, despre Ilie Dumitrescu, ca nu poate colabora cu acesta la Steaua,
fostul international fiind doar un bun antrenor atunci cand era prezent intr-o emisiune televizata. "Ilie
Dumitrescu nu poate sa lucreze cu mine pentru ca lui ii place sa lucreze mai mult la televizor,
comentator. Şi ar fi pacat sa il iau de la televiziune, unde comenteaza foarte frumos. Niciodata nu m-am
gandit la el ca antrenor. intr-adevar, l-am rugat acum o luna, cand cei de la Alba Iulia il doreau pe
Panduru. I-am spus lui Ilie Dumitrescu de cei de la Alba Iulia. in primul rand el a zis ca nu poate lucra cu
mine si nici eu cu el, e un extraordinar cunoscator de fotbal, stie foarte bine sa comenteze la televizor,
este cel mai bun antrenor, parerea mea, dar atata tot", spunea Gigi Becali la 29 martie, cand antrenor
principal la Steaua era Mihai Stoichita iar manager sportiv Basarab Panduru. 
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  Ilie Dumitrescu, o cariera agitata de antrenor, 12 echipe in 9 ani 
  
  Ilie Dumitrescu, noul antrenor al Stelei, a avut pana in prezent o cariera agitata de antrenor, "rabdarea"
lui sau a patronului/presedintelui facandu-l sa "treaca" pe la 12 echipe in 9 ani. 
  
  Dumitrescu s-a nascut la 6 ianuarie 1969 la Bucuresti si a evoluat ca jucator la Steaua, FC Olt,
Tottenham, FC Sevilla, West Ham United, Club America si Atlante, ultimele doua echipe fiind din
Mexic. Cariera de fotbalist si-a incheiat-o la numai 30 de ani, in 1999, acolo unde a inceput-o, la Steaua.
A fost de 62 de ori component al echipei nationale a Romaniei, pentru care a marcat 20 de goluri. 
  
  Dupa retragere, Ilie Dumitrescu, un pasionat de arta, a cochetat cu intentia de a deveni impresar si apoi
conducator de club. I s-a propus in februarie 1999 sa devina presedinte al clubului Poli Iasi, dar a refuzat.
El a fost ceva mai mult de o luna director sportiv la FC Brasov, insa a demisionat in octombrie 2000 din
functie. 
  
  Dumitrescu a imbratisat apoi cariera de antrenor, pe care a desfasurat-o timp de 9 ani in 3 tari, Romania,
Cipru si Grecia, fara a reveni la vreo echipa pe care a pregatit-o inainte si fara sa stea mai mult de 8 luni
la o formatie. 
  
  Prima echipa pe care a antrenat-o a fost Otelul Galati, intre decembrie 2000 si iunie 2001. Dumitrescu a
salvat pe Otelul de la retrogradare, dar a renuntat la functie pentru a prelua pe FC Brasov. Aici nu a
rezistat decat doua luni, iulie - august 2001, fiind demis de patronul clubului, Ioan Niculaie, dupa 3 etape
in Liga I. 
  
  in decembrie 2001, Dumitrescu a plecat in Cipru, la Alki Larnaca, de unde a demisionat dupa 4 luni, in
aprilie 2002, in ciuda eforturilor facute de responsabilii formatiei de a-l pastra pe banca tehnica. El a
preluat apoi nationala de tineret a Romaniei, pe care a condus-o in perioada august - octombrie 2002,
demisionand dupa infrangerea cu Norvegia, scor 1-0, din preliminariile Campionatului European din anul
2004. 
  
  Dumitrescu a semnat apoi cu FCM Bacau, unde a stat ceva mai mult timp: octombrie 2002 - mai 2003.
El a demisionat inaintea ultimei etape, FCM Bacau fiind ultima echipa pregatita de el in Romania inainte
de a prelua acum Steaua. 
  
  Ilie Dumitrescu a revenit in Cipru si a antrenat pe Apollon Limasol (iunie 2003 - ianuarie 2004),
formatie de la care a demisonat dupa ce a primit oferta de a pregati una dintre echipele de traditie din
Grecia, AEK Atena, dar nici aici nu a zabovit (februarie - mai 2004). Au urmat apoi alte echipe elene cu
alte prezente scurte pe banca lor tehnica: Aigaleo (ianuarie - mai 2005), Akratitos (iunie - octombrie
2005), Kalithea (octombrie 2005 - februarie 2006) si PAOK Salonic (februarie - octombrie 2006). 
  
  Dupa aproape 3 ani de pauza, in care s-a dedicat mai mult afacerilor, Ilie Dumitrescu s-a decis sa revina
in Grecia, dar a stabilit un "record" personal greu de egalat. El a fost numit, in mai 2009, in functia de
antrenor principal la Panthrakikos, pe care a condus-o o etapa in campionatul elen. La sfarsitul lunii
august 2009, echipa a pierdut primul meci in campionat, scor 2-1, pe teren propriu, cu Iraklis Salonic, iar
Dumitrescu a fost demis. "Am fost demis de la Panthrakikos. Aveam un contract pe 3 ani, insa ei au decis
sa renunte la serviciile mele. Am avut o intalnire cu oficialii clubului si mi-au comunicat decizia.
Oricum, presedintele avea pretentia sa joace anumiti jucatori, sa jucam intr-un anumit fel, cu mine nu se
poate asa ceva", a spus Ilie Dumitrescu, dovedindu-si inca o data inflexibilitatea in ceea ce priveste
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amestecul conducatorilor de club in treburile sale. 
  
  Dupa scurta experienta avuta la revenire, fostul international roman a abandonat din nou cariera de
antrenor, care, insumata, atinge circa 5 ani neintrerupti petrecuti pe bancile tehnice ale echipelor pe care
l-a pregatit. 
  
  El a fost in ultima perioada comentator TV, iar Gigi Becali s-a declarat impresionat de consideratiile
tehnice pe care Ilie Dumitrescu le-a prezentat in fata telespectatorilor si i-a oferit posibilitatea sa le aplice
la Steaua, dupa ce Victor Piturca a decis sa paraseasca gruparea. 
  
  Becali le cere scuze suporterilor 
  
  Finantatorul Gigi Becali a cerut scuze, ieri, intr-o conferinta de presa, tuturor suporterilor echipei Steaua
pentru toate greselile facute pana acum, subliniind ca si el ii iarta pentru toate injuraturile aduse. "Deja am
devenit plictisitor, dar era necesara aceasta conferinta. Cer scuze tuturor suporterilor care iubesc Steaua
pentru toate greselile facute pana acum. Nu fac un pas inapoi, doar imi recunosc greseala. Vreau sa le
spun ca ii iert pentru toate injuraturile si sa incepem de dragul Stelei o viata noua, un nou drum pentru
Steaua. Acest drum incepe cu domnul Duckadam, care face parte din cele mai mari simboluri ale Stelei.
Dupa '89 s-au sfidat gloriile care conteaza pentru Romania. Acum revenim la valori. Reparam ceva.
Chiar si cand Steaua era condusa de Ceausescu lumea venea si incuraja echipa, desi lumea nu il iubea pe
Ceausescu", a spus Becali. 
  
  Eroul de la Sevilla, noul presedinte 
  
  Fostul portar Helmuth Duckadam a fost prezentat oficial, ieri, in functia de presedinte al clubului Steaua
de finantatorul Gigi Becali. "incepem un nou drum. Acesta incepe cu domnul Duckadam, care face parte
din cele mai mari simboluri ale Stelei. El se va muta aici cu familia, va fi presedintele clubului Steaua, nu
va fi de fatada, de simbolistica, vine ca sa ma ajute si pe mine, dar ajuta in primul rand Steaua", a spus
Becali. 
  
  "Caprioara" nu vrea sa se intoarca in Ghencea 
  
  Fostul international Miodrag Belodedici a declarat, ieri, ca i-a fost propusa functia de director sportiv la
Steaua dar a refuzat-o pentru ca doreste sa-si continue activitatea in cadrul Federatiei Romane de Fotbal.
"Mi-au facut o propunere dar nu ma intereseaza. Eu sunt angajatul FRF, chiar si acum sunt la un turneu
de juniori in Macedonia. Nu ma intereseaza sa plec de la FRF, exista un proiect aici in care sunt
implicat", a spus Belodedici. 
  

Cuvinte cheie: romania  buia  constanta  bucuresti  bacau  grecia  alba iulia  international  brasov  telefon
salon  fotbal  craiova  iasi  italia  record  norvegia  turca  radar  fc brasov  galati  sport  steaua  suporteri
frf  gigi becali  liga i  campionatului european  camera  victor piturca  aplice  clubul steaua  poli iasi
otelul galati  conferinta de presa  ordin  italian  u craiova  cce
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