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“Fără o strategie naţională, uşor-uşor vom stinge lumina” 
 

 
 

Interviu Cristian Gheorghe, preşedinte executiv Sportul Studenţesc 
 
Spuneţi-ne câteva cuvinte despre dumneavoastră.  
Este mult de povestit. Am specializări în management, marketing şi comunicare, dar nu am avut o legătură strânsă 
cu fenomenul decât ca suporter până în momentul în care, la 24 de ani, am venit ca director executiv la Sportul. 
Într-un club mic faci de toate. De la comunicate de presa la licenţă, litigii sportive, cantonamente şi echipament. 
Ajungi să te ocupi la un moment dat de tot. Sunt cluburi în Liga a II-a care nu au organigrama noastră, ci doar 
preşedinte şi o secretară, aşa că nu pot să mă plâng.  
 
Aţi trecut printr-o perioadă grea. Spuneţi-ne exact ce s-a întâmplat şi cum aţi depăşit momentul.  
Din fericire pentru mine, Dumnezeu mi-a dat un “wild-card” pentru turneul cu viaţa. Am trecut printr-o operaţie în 
urma căreia mi-a fost îndepărtat tot stomacul, iar de aproape un an mă lupt să am o viaţă normală. Este greu şi 
complicat, dar cu credinţă în Dumnezeu trecem peste tot. Când doctorii îţi spun că trebuia să fii mort, te bucuri şi 
mai mult de viaţă. 
 
Care este strategia Sportului pe termen scurt? Dar lung? 
Sportul Studentesc are o singură strategie şi este legată de ani de zile de promovarea tinerilor talentaţi. Se 
munceşte enorm la centrul de copii pe baza unei strategii care are la baza proceduri ca în marile multinaţionale. 
 
Cum vă propuneţi să atrageţi un număr cât mai mare de spectatori pe teren propriu?  
Din nefericire, oricât ai munci, tot pare puţin când vorbim de suporteri. Suntem singurul club care are parteneriate 
cu trei universităţi din Bucureţti şi Inspectoratul Şcolar. Am transmis constant invitaţii şi pregătim oferte speciale 
pentru studenţi şi elevi. Dar, când la cluburile mari nu vin suporterii la stadion, la Sportul este şi mai greu. Cred că, 
având în vedere începutul fenomenal de retur, sunt mulţi oameni care vor veni spre Regie. Suntem o echipă 
frumoasă. 
 
Cum se prezintă echipa a doua şi grupele de juniori? Sunt resurse pentru întocmirea viitoarelor echipe de 
seniori?  
Anul trecut, grupa născută în 1996, condusă de Virgil Andronache, a devenit campiona ţării. Avem o echipă in Liga 
a III-a şi una în Liga a IV-a, iar la prima echipă îl avem pe Daniel Isăilă, care a riscat în acest retur şi a mers pe mâna 
tinerilor, majoritatea parcurgând traseul centrului de copii. În fotbalul din ziua de azi, când timpul s-a comprimat, 
Isăilă este un erou pentru curajul său. În rest, muncim şi selecţionăm mereu jucători pentru echipele de juniori. 
Masa de tineri sportivi a scăzut dramatic, sunt copii care nu merg corect pe stradă! Calculatorul şi obezitatea în 
creştere sunt şi ele probleme reale. Însă, cel mai grav este că autorităţile centrale ţi locale sunt total dezinteresate 
de copii. Au dispărut maidanele de altă dată, iar în locul lor nu s-a pus nimic. Nici în spatele blocului, pe beton, nu 
te mai poţi juca, nu mai este loc de maşini. 
 
Cum se prezintă în acest moment situaţia financiară a clubului Sportul Studenţesc?  
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Fotbalul românesc este în comă de ani buni. Fără o strategie la nivel naţional privind sportul şi bazele sportive, 
uşor-uşor vom stinge lumina. La nivel guvernamental, de 20 de ani nu există sport, cultură şi educaţie. În Bucureşti 
nu mai ai unde să desfăşori compeţii la nivel de copii, este ruşinos. Nu Dragomir şi Sandu sunt cei care trebuie să 
plece, ci întreaga clasă politică a ultimilor 20 de ani. Nu le-a păsat de viitorul acestei ţări. Situaţia financiară la noi 
este la fel ca în intreaga economie din România, grea, dar sper să ne redresăm toti. 
 
În ce alte proieste este implicat Sportul Studenţesc? 
Sportul Studenţesc a avut cele mai multe proiecte pentru tineri dintre toate cluburile de fotbal din Romania. La 
nivel de copii, am organizat alaturi de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, cinci ediţii ale unei competiţii 
care s-a dovedit a fi cea mai mare din România, Cupa “ISMB – Alege Jucăria”. Peste 8.000 de copii din ciclul 
gimnazial din tot Bucureştiul au luat parte. Am dat cele mai multe premii dintr-un concurs, într-o singură ediţie am 
oferit 2.400 de mingi de fotbal copiilor. Nimeni nu a mai dăruit atât de multe mingi în România. Desfăşurăm 
Campionatul “Iubeşte Sportul”, dedicat jucătorilor amatori din Bucureşti, care este deja la a şaptea ediţie. Iar, 
peste toate, suntem singurul club din România care a organizat ca partener o campanie sociala, “Aleargă pentru 
Viaţă!”. A ajuns singura campanie de acest profil din România, milităm pentru un stil de viaţă echilibrat şi sănătos. 
Parinţii şi copiii trebuie sa conştientizeze că fără mişcare şi echilibru în alimentaţie nu se mai poate. 


