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10 milioane 
de dolari în 
24 de ore
Sumă record 
obţinută din 
donaţiile generate 
de campania #Ice 
Bucket Challenge 
care a ajuns și în 
România
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Timp liber: escaladă
Reportaj în cea mai înaltă sală 
pentru indoor climbing din 
România. Cât costă și unde poţi 
scăpa de frica de înălţime
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PANDURII

Nicandro Breeveld - 500.000
(80% din drepturile federative)

Mihai Pintilii - 850.000
Vlad Chiricheș - 1.300.000
Gabi Matei - 600.000
Alex Păcurar - 650.000
Novak Martinovic  - 250.000 
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Steaua, banca europeană pentru 
investiţii în Liga 1

În ultimii 5 ani, fostul club al Armatei a cumpărat jucători de la celelalte echipe din România în valoare totală de 15,95 milioane de euro. În aceeași perioadă, Steaua a încasat peste 28 
de milioane de euro de la UEFA pentru participările în grupele Ligii Campionilor și cele din Europa League

 lVALENTIN VRABIE
valentin.vrabie@prosport.ro

Numai din bonusurile 
oferite de UEFA pentru 
participările în cupe-
le europene în ultimii 
5 ani, Steaua a adus în 

România 28,1 milioane de euro.  O 
parte din acești bani a fost redistribui-
tă spre celelalte echipe din Liga 1, prin 
transferurile de jucători .

Competiţiile organizate de 
Federaţia Europeană de Fotbal 
(UEFA) înseamnă venituri considera-
bile pentru cluburile participante. Mai 
ales pentru cele din România. Numai 
anul trecut, cele 32 de echipe care au 
participat în fazele superioare ale Ligii 
Campionilor, adică de la grupe în sus, 
au împărţit 904,6 milioane de euro.  
Pentru Europa League, fondul de pre-
miere a fost de 209 milioane de euro. 

În ultima jumătate de deceniu, 
Steaua și-a continuat tradiţia de 
club-motor � nanciar pentru celelalte 
echipe din Liga 1. Actuala campioană 
a României a adus din fondurile UEFA 
în circuitul economic  al fotbalului ro-
mânesc  aproape 30 de milioane de 
euro. Banii reprezintă bonsurile de 
participare și de performanţă pe care 
UEFA le acordă pentru performan-
ţele realizate în Liga Campionilor și 
Europa League. În aceeași perioadă, 
Steaua a investit în transferuri o sumă 
care reprezintă 56,7 la sută din suma 
venită de la UEFA.  

Din 2009 și până în prezent, 
Steaua a avut 4 prezenţe în grupele 
Europa League și una în cele ale Ligii 
Campionilor –  cea mai generoasă 
competiţie din punct de vedere � -
nanciar.  Cele 4 participări în grupele 
Europa League au însemnat bonusuri 
totale de 12,9 milioane de euro, în 
timp ce un singur sezon jucat în Liga 
Campionilor i-au asigurat un premiu 
oferit de UEFA de 15,2 milioane de 
euro. Acești bani reprezintă strict su-
mele pe care UEFA le acordă pentru 

rezultatele din cupele europene. N-au 
fost luate în considerare veniturile din 
bilete sau publicitatea de pe stadion. 

PANDURII, PARTENER 
FAVORIT DE AFACERI

Bineîneţeles,  performanţa cere 
și investiţii. În comparaţie cu cele-
lalte cluburi din România care au 
participat la întrecerile organizate 
sub egida UEFA, Steaua a preferat să 

cumpere în cea mai mare parte de pe 
piaţa autohtonă. Din 2009 și până în 
prezent, fosta câștigătoare a Cupei 
Campionilor Europeni a transferat 
jucători de la celelalte echipe din 
România în valoare totală de 15,95 
milioane de euro. Într-un fotbal în 
care sponsorii sau spectatorii nu stau 
la coadă, sumele plătite de Steaua au 
reprezentat o gură de oxigen pentru 
multe dintre echipele mici. 

 » 2,2 milioane de euro a primit 
anul trecut FC Vaslui de la 
Steaua pentru transferurile 
lui Fernando Varela, 
Nicușor Stanciu și Lucian 
Sânmărtean. Cu toate 
acestea, clubul din Moldova 
s-a des� inţat la � nalul 
anului trecut, din cauza 
problemelor � nanciare

Partenerul de afaceri favorit al 
steliștilor este Pandurii Târgu Jiu, re-
lația � ind facilitată de prietenia dintre 
George Becali și fostul președinte al 
clubului gorjean, Marin Condescu. Din 
tranzacţiile făcute cu Steaua pe parcur-
sul ultimilor 5 ani, echipa gorjeană și-a 
rotunjit conturile cu 4,15 milioane de 
euro.  Cel mai bine vândut jucător a 
fost Vlad Chiricheș, pentru care Steaua 
a plătit 1,3 milioane de euro.

Bonusurile oferite de UEFA Stelei pentru participările din ultimii 5 ani
2013-2014 15,2 milioane grupe Liga Campionilor
2012-2013 4,3 milioane grupe Europa League
2011-2012 3,13 milioane grupe Europa League 
2010-2011 3,784 milioane grupe Europa League
2009-2010 1,77 milioane grupe Europa League
Total 28,184 milioane de euro

 »Notă: sumele sunt exprimate în milioane de euro

Legendă

Bonusuri UEFA

Transferuri din Liga 1

Raportul bonusuri versus investiții în Liga 1 pentru TOP 3 echipe 
românești cu cele mai mari încasări de la UEFA între 2009-2014
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Unde au mers 
banii daţi de 

Steaua pe 
transferuri

TOP 3 cluburi cu care au 
vândut cel mai bine către 
Steaua în ultimii 5 ani
Pandurii 4,15 milioane de euro
Poli Timișoara 2,5 milioane de euro
FC Vaslui 2,2 milioane de euro

 »Notă: În 2010, Steaua a transferat 7 
jucători de la Unirea Urziceni în valoare de 
4,7 milioane de euro, însă doar 200.000 de 
euro au ajuns în contabilitatea clubului, 
reprezentând suma plătită pentru Raul 
Rusescu. Ceilalţi 6 fotbaliști au ajuns 
la Steaua în contul unei datorii de 4,5 
milioane de euro pe care Dumitru Bucșaru, 
patronul Unirii, o avea către Gigi Becali

CÂT AU INVESTIT CFR CLUJ 
ȘI OȚELUL ÎN LIGA 1

Într-un TOP 3 al cluburilor româ-
nești care au adus în România cei mai 
mulţi bani din bonusurile UEFA, CFR 
Cluj se a� ă pe primul loc, 38,3 milioane 

de euro. Fosta campioană a României a 
participat de două ori în grupele Ligii 
Campionilor și o dată în cele ale Ligii 
Europa. Cu toate acestea, CFR Cluj a 
cumpărat din România jucători în va-
loare de doar 1,53 de milioane de euro. 
Politica clujenilor s-a bazat pe transfe-
ruri făcute din străinătate sau pe legiti-
marea de jucători liberi de contract.

O situaţie mai delicată este întâlni-
tă la Oţelul Galaţi, echipă care a partici-
pat în grupele Ligii Campionilor, ediţia 
2010-2011. Chiar dacă n-a reușit atunci 
să acumuleze nici măcar un punct, 
Oţelul a fost recompensată de UEFA cu 
18,38 milioane de euro. Este al treilea 
cel mai mare bonus primit de la UEFA 
de o echipă românească în ultimii 5 
ani, după CFR și Steaua.  Banii n-au fost 
investiţi însă în stabilitatea � nanciară a 
clubului, iar în prezent Oţelul se a� ă la 
un pas de des� ințare. În ultimii 5 ani, 
clubul din Galaţi a investit în transfe-
ruri de jucători doar 700.000 de euro.

VIITORUL

Alin Toșca 
- 400.000
Alexandru 
Târnovan 
- 300.000
Gabi Iancu 
- 500.000

„U“ CLUJ

Valentin 
Lemnaru  
- 400.000
Gabriel 
Machado  
- 200.000

FC VASLUI

Fernando Varela 
- 1.250.000
Nicolae Stanciu 
- 700.000
Lucian 
Sânmărtean 
- 250.000

OŢELUL

Ionuţ 
Neagu 
- 600.000 
Cornel 
Râpă 
- 100.000

POLI TIMIȘOARA

Stefan Nikolic  
- 750.000
Alex Bourceanu 
- 750.000 
Iasmin Latovlevici  
- 600.000 
Eder Bon� m  - 400.000

CEAHLĂUL

Andrei 
Dumitraș 
- 500.000

CONCORDIA

Adi Popa  
- 400.000
Adi Rocha  
- 150.000
Florin Gardoș 
- 150.000

PETROLUL

Luskasz 
Szukala 
- 300.000

U. CRAIOVA

Mihai Costea  
- 1.400.000
(60% din drepturile 
federative)

FC BRAȘOV

Alex Chipciu 
- 1.200.000 
Octavian 
Abrudan - 
300.000 de 
euro

Vlad Chiricheș, Szukala și Bourceanu se bucură după golul Stelei marcat pe Stamford Bridge, contra lui Chelsea, în sferturile Europa League.  Transferurile celor trei au 
injectat 2,35 milioane de euro în conturile cluburilor din Liga 1 foto: Răzvan Chiriță

UNIREA URZICENI

Raul Rusescu 
- 200.000


