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OFK Beograd este unul dintre cele mai vechi cluburi de fotbal 
în existență din Serbia. Totuși, baza lor de suporteri rămâne 
una relativ restrânsă pentru Belgrad, dar foarte atașată, ceea 
ce ne poate duce cu gândul la cluburi bucureștene precum 
Progresul sau Sportul Studențesc. OFK înseamnă Omladinski 
fudbalski klub, în traducere liberă „clubul de fotbal al tineretului”. 
S-a înființat în 1911, sub numele de BSK (Beogradski sportski 
klub), fiind cea mai de succes echipă belgrădeană dinaintea 
comunismului. Cele 5 titluri ale Iugoslaviei din anii 1930 au 
rămas până astăzi singurele trofee de campioană din palmaresul 
clubului. Inclusiv românul Rudy Wetzer a jucat aici, pentru scurt 
timp, în această perioadă. Reactivată după război sub numele de 
Metalac („Metalurgistul”), clubul a preluat denumirea actuală în 
1957, urmând aproape două decenii de performanțe europene, 
cu ajutorul unui joc elegant și spectaculos, care le-a oferit 
supranumele cunoscut și astăzi de Romantičari („Romanticii”).
Printre fotbaliștii importanți care au îmbrăcat tricoul alb-albastru 
de-a lungul timpului se numără Ilija Petković, Josip Skoblar, 
Branislav Ivanović și Aleksandar Kolarov.
Retrogradarea din 2016 din prima ligă a însemnat începutul unui 
declin. OFK a încheiat sezonul trecut pe locul 5 al ligii a III-a, seria 
Belgrad. Dar precum Steaua, „romanticii” țintesc și ei revenirea 
cât mai grabnică în topul fotbalului din țara lor.
Un alt lucru comun cu Steaua este că echipa de fotbal face parte 
dintr-o familie mai mare. Deși club independent, OFK e înscris 
în OSD Beograd (Omladinski sportsko društvo), clubul sportiv 
„umbrelă” care mai tutelează sporturi precum baschet, handbal, 
atletism, tenis, ciclism, judo sau șah.

PORTARI 
31. Dejan Jeftić
12. Jovan Milić 

FUNDAȘI
4. Vukašin Marić 
2. Damjan Janković
5. Strahinja Pantić 
8. Miloš Popović  
17.Nemanja 
Zlatković 
19. Marko Vučić 

MIJLOCAȘI
20. Vojislav  
Nedeljković 
22. Filip Maksić 
10. Nemanja 
Ratković

14. Kristijan 
Radinović
3. Nikola Ivaniš 
6. Filip Božić  
18. Andrej Đorđev 

ATACANȚI
24. Jakov Petković 
11. Marko Kilibarda 
21. Mattia Veselji 
7. Mihajlo Mikan 
9. Marko Radman 
13. Petar Simović 
16. Vukašin 
Preradović 
23. Petar Ugrica

PORTARI 
22. Horia Iancu 
1. Raul Bălbărău 

FUNDAȘI
18. George Călințaru  
17. Darius Oroian  
55. Walace Da Silva  
5. Sergiu Bactăr  
89. Ovidiu Morariu  
4. Dean Beța 
13. Adrian Ilie 
14. Robert Neacşu  
 
 
 
 
 
 
 
 

MIJLOCAȘI
30 Liviu Băjenaru
6. Mădălin Mihăescu 
8. Valentin Bărbulescu
15. Paul Haj  
10. Rareş Enceanu  
20. Florin Răsdan  
90. Alexandru Zaharia  
9. Emilian Pacionel 
47. Dragoş Nicolae  
27. Ștefan Pacionel 

ATACANȚI
77. Remus Chipirliu  
21. Vasile Buhăescu  
11. Dragoş Huiban 
31. Cezar Gherghiceanu 

În sezonul trecut, din lotul 
care a promovat au mai 
facut parte: Ștefan Muşat, 

Marian Neagu, Antonio 
Vlad, Alexandru Udeanu, 
Vlad Nițu, Andrei Neagoe, 
Andrei Antohi, Robert 
Elek, Philippe Nsiah şi 
Cezar Mihalache.

ANTRENORI
Daniel Oprița 
Fane Nofitovici - secund 
Gabriel Boştină - secund 
Sorin Bobariu - antrenor 
portari  
Dinescu Dan - Preparator 
Paul Sofelea - Doctor  
George Matara - Maseur
Cucu Costel - 
Kinetoterapeut
Neagoe Gheorghe - 
Magazioner 

STEAUA  
BUCUREȘTI  
- OFK BELGRAD
ÎN INAUGURAREA NOULUI  STADION STEAUA

În 1974, în echipa lui Constantin Teaşcă şi Gheorghe Constantin jucau N. Coman (V. Iordache 80′) –
Sătmăreanu, Smărăndache (Ciugarin 50′), Sameş, Nae Ionescu – Iovănescu, I. Dumitru 
(Tătaru II 40′, Amarandei 80′) – Ion Ion, M. Răducanu, Iordănescu (Dumitriu IV 75′), Vio. Năstase. 
În meciul terminat 2 - 2, au marcat: Tătaru II (44’), Vio. Năstase (59’) / Turudija (75’, 82’).
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35 DE ANI7 MAI 1986

A u trecut 35 de ani 
de când o echipă 
românească a 

încheiat triumfător în cea 
mai importantă competiție 
europeană și aceasta rămâne, 
până astăzi, singura victorie a 
românilor.
Poate ai crede că ne agățăm 
de trecut și poate așa este, 
însă ce suntem fără istorie?
Trecutul te ține în prezent, 
îți ghidează pașii spre niște 
principii solide și îți trasează 
viitorul.
Sevilla ‘86 a însemnat foarte 
mult pentru români, deși 
foarte grea, victoria din finală, 
împotriva unui colos și la 
aceea dată, a fost văzută ca 
o descătușare, românii s-au 
simțit egalii lumii, au ieșit în 
stradă și au sărbătorit, a fost 
noaptea albă a fericirii pure, a 
evadării, chiar a sfidării unui 
regim strict.
Ca și pe 7 mai 1986, Steaua 
continuă să surprindă, dincolo 
de piedicile actuale și urcușul 
greu, ne continuăm drumul 
spre Liga 1 și spre fotbalul 

bun, așa cum știm cel mai 
bine, luptând, cu istoria în 
minte și suflet și cu suporterii 
alături. Așa cum stelele nu 
strălucesc fără întuneric, nici 
drumul Stelei nu e unul ușor, 
am luat-o de jos, din Liga a 
IV-a, dar suntem împreună, 
trup și suflet.
Helmut Duckadam, Dumitru 
Stângaciu, Ștefan Iovan, 
Adrian Bumbescu, Miodrag 
Belodedici, Ilie Bărbulescu, 
Anton Weissenbacher, Lucian 
Bălan, Gavril Balint, Ladislau 
Bölöni, Mihail Majearu, 
Constantin Pistol, Tudorel 

Stoica, Marius Lăcătuș, 
Victor Pițurcă, Marin Radu II, 
Anghel Iordănescu, Emeric 
Ienei și Ion Alecsandrescu 
sunt eroii noștri de acum 35 
de ani și îi sărbătorim nu doar 
anual, ci zilnic, prin faptul că 
suntem alături de club.
Astăzi, sărbătorim atât 
trecutul, cât și viitorul, îi 
sărbătorim pe eroii nopții 
magice din 7 mai, în timp 
ce ne scriem istoria, o nouă 
noapte magică, un nou magic 
7, întoarcerea acasă!

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI 1985-1986  
Vejle Boldklub  2 – 5  Steaua București (1–1 tur, 1–4 retur) 
Honvéd Budapesta  2 – 4  Steaua București  (1–0 tur, 1–4 retur) 

SFERTURILE DE FINALĂ  
Steaua București 1 – 0 Kuusysi Lahti (0–0 tur, 1–0 retur)

SEMIFINALA:  
R.S.C. Anderlecht 1 – 3 Steaua București (1–0 tur, 0–3 retur)

FINALA:  
Steaua București 0 – 0 FC Barcelona (2-0 după penaltyuri)
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Noua arenă are o 
capacitate de 31.254 
locuri și îndeplinește 

criteriile impuse de UEFA 
pentru derularea de 
competiţii sportive pentru 
nivelul de clasificare UEFA 4.  
Construcţia nu este un 
simplu stadion de fotbal ci un 
complex sportiv în adevăratul 
sens al cuvântului și cuprinde:

 ✱ 9 săli de antrenament 
pentru alte discipline 
sportive ale Clubului 
Sportiv al Armatei Steaua 
București;  

 ✱ 24 de camere pentru 
sportivi cu un total de 48 
de locuri de cazare; 

 ✱ spaţii pentru Muzeul 
Clubului Sportiv 
al Armatei Steaua 
București; 

 ✱ zona de presa și 
sky-box-ul în partea 
superioară a Tribunei 
1, pentru a spori 
vizibilitatea; respectă 
standardele UEFA si FIFA;

 ✱ zona de promenadă 
destinată publicului.  
Suprafaţa de teren are 

dimensiunile standard 
(lungime 105 m și lăţime 
68 m) și este prevazută 
cu gazon natural 
ranforsat sintetic, dotat 
cu degivrare, drenaj, 
sistem de irigaţie și 
încălzire pentru sezonul 
de iarnă. 

Noua arenă va putea găzdui 
și competiţii sportive de 
rugby. Nocturna este formată 
din 250 de proiectoare 
Philips de tip LED cu control 
DMX, care dezvoltă o putere 
totala de 2.100 de lucși. FO
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Pentru construcţia acestui stadion au lucrat în echipă 
Compania Națională de Investiții, Construcții Erbașu, 
Terra Gaz Construct și Concelex. 
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Pe 7 iulie 2021 se inaugurează 
noul Stadion Steaua cu o partidă 
în compania echipei OFK Belgrad, 
aceeași formaţie cu care Steaua 
inaugura vechiul stadion, în urmă 
cu 47 ani, pe 9 aprilie 1974. OFK 
Belgrad joacă, în prezent, în Liga 
3 din Serbia. „Suntem onoraţi de 
invitaţia fostei câștigătoarea a 
Cupei Campionilor Europeni pentru 
echipa noastră să fie oaspete la 
deschiderea magnificiului stadion, 
unde Steaua sperăm că va înregistra 
rezultate extraordinare.” - Sasa 
Stevanovic, actualul președinte 
al lui OFK Belgrad. Astfel, Steaua, 
antrenată de Daniel Opriţa, va juca 
împotriva echipei din Serbia al 
doilea amical din această perioadă 
de pregătire. Competiţia în Liga 2 
debutează pe 31 iulie.
Până în aprilie 1974, Steaua a 
jucat meciurile de „acasă” pe 
stadioanele Venus București 
(primul meci din istorie în Divizia 
A, pe 24 august 1947, cu Dermata 
Cluj, scor 0-0), „ONEF” București, 
Republicii și 23 August.

Primul meci oficial, pe vechiul stadion, s-a jucat pe 28 
aprilie 1974, în etapa a 24-a din acel sezon, cu Steagul Roșu 
Brașov, scor 2-2 (Năstase 40’, Smărăndache 75’/Papuc 
4’, Gyorfi 42’). Într-un meci împotriva FCM Bacău (4-1), pe 
14 august 1991, a fost inaugurată nocturna. În același 
an, gradenele au fost înlocuite cu tribune, iar capacitatea 
stadionului a scăzut de la 30.000 locuri, la 27.063.

Protocolul DMX permite 
experiențe de iluminare 
personalizate. Stadionul are 
2 tabele electronice și 76 de 
difuzoare.
Pe fațada stadionului au 
fost inscripționate numele 
legendelor Stelei, din toate 
secțiile sportive ale clubului. 
Pe 27 noiembrie, în prezența 
Premierului Ludovic Orban 
și a ministrului Lucrărilor 
Publice, Dezvoltării și 
Administrației, Ion Ștefan, s-a 
făcut recepția proiectului 
de investiții ”Complexul 

Sportiv Steaua”, realizat de 
Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării și Administrației, 
prin Compania Națională de 
Investiții.  
După efectuarea recepției 
la terminarea lucrărilor, 
CNI a predat obiectivul de 
investiții către beneficiarul 
final, respectiv CSA 
Steaua București. Pe 
acest stadion, în iunie 2021, 
echipa Macedoniei de Nord 
s-a antrenat în vederea 
disputării meciurilor din 
grupele Euro 2020.

MECIURI MEMORABILE ALE STELEI PE STADIONUL STEAUA: 
3 octombrie 1979: 
Steaua 6-0 Young 
Boys Berna, cea mai 
mare victorie în cupele 
europene;  
 
 

16 aprilie 1986: 
Steaua 3-0 Anderlecht, 
în semifinalele Cupei 
Campionilor Europeni,  
victorie ce ne-a  calificat 
în finala de la Sevilla;  
 

7 decembrie 1988: 
Steaua 11-0 Corvinul 
Hunedoara, cea 
mai mare victorie în 
campionat; 
 
 
 15 martie 

1989: Steaua 
5-1 Goteborg, 
sferturile Cupei 
Campionilor 
Europeni. 
 

5 aprilie 1989: 
Steaua 4-0 
Galatasaray, 
seminalele Cupei 
Campionilor 
Europeni;
 
 

13 septembrie 
1995: Steaua 1-0 
Glasgow Rangers, 
prima victorie 
pentru steliști 
în Champions 
League; 
 

4 aprilie 1998: 
Steaua 5-0 
Dinamo, cea mai 
mare victorie 
împotriva rivalilor 
de la Dinamo.



CIFRA

Ziua de 7 iunie a anului 
1947 avea să intre în istoria 
sportului românesc, prin 
înființarea celui mai galonat 
club din România. Acel 
an, de altfel, era înnobilat 
cu primul titlu de campion 
național din istoria sa, la 
tenis, anunțându-se parcă 
hegemonia clubului de 
lângă inimă. De atunci 
și până astăzi, sportivii 
clubului nostru s-au aflat 
în permanență printre 
protagoniștii întrecerilor, atât 
la nivel național, cât și dincolo 
de granițe, palmaresul 
general numărând peste 
20.000 de medalii.

Data de 7 mai 1986 
este una dintre cele mai 
importante pentru suflarea 
stelistă, STEAUA intrând 
atunci în grupul select 
al câștigătoarelor Cupei 
Campionilor Europeni, 
echivalentul mult râvnitului 
trofeu Champions League de 
astăzi. O remiză albă, care 
avea să conducă la loviturile 
de departajare. Penaltiurile 
transformate de Gabi Balint 
și Marius Lăcătuș aveau să 
ne ducă pe culmile fericirii, 
ziua aceasta fiind una de 
mare însemnătate în sufletul 
oricărui stelist. 

Tricoul cu numărul 7 
este echivalent, în istoria 
roș-albastră, cu spiritul de 
luptă. Marius Lăcătuș, cel 
care l-a făcut să fie așa, este 
sinonim cu o bună parte din 
performanțele clubului nostru, 
atât din trecut, cât și din zilele 
noastre. Începuturile sale sunt 
legate de formația din orașul 
său natal, FCM Brașov, unde 
era legitimat, în 1977. Patru 
ani mai târziu, avea să aibă 
debutul pe prima scenă a 

simbolul clubului STEAUA
incursiune de la înființare, până la câştigarea  
Cupei Campionilor Europeni şi povestea „Fiarei”,  
unul dintre cei mai emblematici jucători din România

7 iunie 1947.  7 mai 1986. Tricoul cu numărul 7, Marius 
Lăcătuș. Și, de acum înainte, 7 iulie 2021. E limpede 
că cifra 7 este una dintre cele mai însemnate din istoria 

clubului nostru, purtându-ne pe marile culmi ale performanței, în 
cei 74 de ani de existență.

 |  P. 7 P. 6  |  7  I U L I E  2 0 2 1 AS47.RO



fotbalului românesc, pentru 
ca, în 1983, să se transfere la 
STEAUA. Aici a activat până 
în anul 2000, cu o întrerupere 
de trei ani: în 1990/1991 
plecase în campiontul italian, 
la Fiorentina, iar în 1991-1993 
pleca în Spania, la Real 
Ovideo.

La STEAUA avea să cunoască 
cele mai mari performanțe 
din cariera sa: un jucător de 
viteză, Marius Lăcătuș s-a 
consemnat drept una dintre 
cele mai faimoase extreme 
drepte din țară, un fotbalist 
cu dăruire uneori dusă până 
la extrem, având și imaginea 
unui jucător pus pe harță, la 
polul opus față de imaginea 
omului Lăcătuș, despre care 
apropiații spun că este exact 
opusul „Fiarei” de pe teren. A 
cucerit 10 titluri de campion 
al țării noastre, șase Cupe și 
trei Supercupe ale României, 
Cupa Campionilor Europeni 
și Supercupa Europei, toate 
acestea în tricoul Stelei, în 
care a marcat de peste 100 
de ori. „Fiara” nu s-a lăsat mai 
prejos nici în tricoul echipei 
naționale, alături de care a 
participat la trei turnee finale: 
Campionatul Mondial din 
Italia, în 1990, Campionatul 
European din Anglia, în 1996 
și Campionatul Mondial din 
Franța, în 1998. De-a lungul 
vremii, Marius Lăcătuș a 
adunat 84 de meciuri jucate 
pentru prima reprezentativă 
tricoloră, pentru care a înscris 
13 goluri. 

De altfel, la nivelul primei divizii 
din România, cifrele sale sunt 
impresionante: 414 partide 
și 103 goluri. Nici în cupele 
europene nu a fost deloc de 
ignorat, având 73 de evoluții 
și marcând de 17 ori. Dincolo 
de cifre, cu adevărat uriașe, 
Marius Lăcătuș rămâne atât 
în memoria românilor iubitori 
de fotbal în general, dar mai 
ales în comunitatea stelistă, 
pe care o inspiră și astăzi, la 
aproximativ 40 de ani distanță 
de startul său în fotbalul mare. 

Așadar, în mod intuitiv, 
inaugurarea Stadionului 
STEAUA, pe 7 iulie 2021, 
pare continuarea firească a 
parcursului a probabil celei 
mai iubite echipe de fotbal 
din România, aliniindu-se cum 
nu se poate mai bine reperelor 
clubului de lângă inimă. 
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EVENIMENTUL DE INAUGURARE  
AL STADIONULUI STEAUA A FOST REALIZAT  

CU AJUTORUL SPONSORILOR

PROGRAMUL DE MECI A FOST REALIZAT ȘI TIPĂRIT CU AJUTORUL  

AS47 este răspunsul pentru steliștii care vor să se implice și să contribuie la un club curat, mai presus de 
toate. Apărută din dorința de a da legitimitate steliștilor de pretutindeni, AS47 numără acum membri din 
peste patru continente și 15 țări. Non-profit, asociația dă o voce puternică tuturor celor pentru care STEAUA 
înseamnă o parte din viață. Fiind puntea dintre suporteri și club, obiectivul este acela de a promova și apăra 
adevăratele valori ale clubului STEAUA. Ne dorim să avem în jurul nostru personalități care au adus glorie 
culorilor roș-albastre și, împreună, milităm pentru stabilirea unor relații cât mai bune cu CSA Steaua. În ceea 
ce privește susținerea activă a echipei, scopul nostru primordial este atragerea suporterilor la evenimente 
sportive, pentru ca sportivii să se bucure de o încurajare demnă de roșu și albastru.
În decursul acestor ani, asociația a fost sprijinită în special de către Peluza SUD, al cărei grupuri Vacarm, 
Banda Ultra, Hunters 2004, Stil Ostil, Ultras, Glas, South Boys 2004, E.R.A., Outlaws, Roosters 2005, 
Shadows, Tineretului Korp, Combat, Armata 47 Vest, dar și de către numeroase grupuri de independeți, 
cărora dorim să le mulțumim cu această ocazie.
* Datele din program au fost adunate de către membrii AS47, eventualele greşeli apărute au  
fost făcute de: Diana, Monica, Raluca, Vladi, Marius Andrei, Adrian, Sebastian, Alex.
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