
Farul 
Constanța,  

nu distrugeți 
Farul 

Constanța!
Povestea nu-i incredibilă, dar are 

detalii care o fac așa. Este despre 
Farul Constanța, despre echipa un-
or Antonescu și Tufan, despre Sever 
(nouă goluri direct din corner, trei 
într-un singur meci, împotriva cam-
pioanei României, Petrolul Ploiești, 
din 1956) și Aurică Rădulescu, un 
bijutier al mingii care s-a prăpădit 
tânăr, în gara Hanovra. Farul e echi-
pa  lui Fane Petcu. Despre Hagi nici 
nu mai amintesc.

Farul a promovat, pe hârtie și pe 
teren a promovat în Divizia a doua. 
Performanța nu e ceva extraordinar, 
ținând cont că Farul reprezintă Do-
brogea, adică vreo 700000 de locu-
itori. Ca tot ce-i românesc, Farul a 
trecut printr-o istorie juridică 
aparte, nu voi insista pe temă. Cert e 
că niște suporteri au (re)formulat o 
echipă, cu numele Farul. Până aici 
sunt admirabili. De acum începe 
spectacolul! Când erau în Liga treia, 
Primăria le-a dat 500000 de euro. 
Acești bani i-au administrat, foarte 
bine, fără îndoială, entuziaștii din 
galerie, aflați în pauze de slujbe. Nu 
au servicii, munca nu-i obligatorie. 

Ingenioși fiind, băieții au început 
să-și angajeze gagicile (că amante e 
mult spus), dar nu pe post de secre-
tare. Adică pe salarii fixe și atât. Le-
au pus șefe, ditamai șefele cu aprovi-
zi onarea, le-au dat bani pe mâini 
(pe manichiuri). S-au folosit și de 
antrenorul Petre Grigoraș (fost fot-
balist la Steaua și antrenor cu 
performanțe în Liga întâi). Prin oraș 
se zice că reusiții patroni din galerie 
aveau idei de genul "nea Petre, 
haideți să aducem un fotbalist cu un 
contract de 5000, că ne întoarce 
2000!" sau "nea Petre, de ce să nu 
băgăm și noi un 1 la pauză și 2 la fi-
nal?" Grigoraș nu a acceptat și se 
spune că l-ar fi anunțat pe primarul 
Constanței. Păcat, a stricat ideea 
unor gentlemeni care intrau în ves-
tiar fumând. Erau nervoși. Am auz-
it că, într-o clipă de inspirație, au 
făcut și grătar, dar n-am înțeles dacă 
pe gazon sau chiar în vestiar. 

Cu astfel de manageri talentați, 
Farul a ajuns în faliment, dar nu 
metaforic, ci pe acte. A salvat-o sau 
încearcă să o salveze Ciprian Mari-
ca. "Dar ce caută un bucureștean în 
orașul nostru?" Nu v-ați săturat de 
patriotismul ăsta local? Așa l-ați 
prigonit și pe cel mai proeminent 
constănțean, pe Hagi. Marica a 
cumpărat marca Farul, înregistrată 
la OSIM, palmaresul și culorile. 
41500 de euro plus TVA, adică 
50000 pentru echipa istorică a Do-
brogei, de care  constănțenii și-au  
bătut joc. Omul a dat banii, însă 
ceea ce se cheamă  aiuristic SSC 
(Suporteri Spirit Constanța - mare 
talent a fost Ovidiu!) aparține unor 
artiști fără serviciu. Da, exact, trei 
maeștri fără serviciu dețin SSC. Nici 
dumnealor, nici Primăria nu au ba-
ni să țină un brand al orașului. Și 
dacă nu vor înscrie Farul până pe 15 
iulie, Constanța va pierde locul din 
Liga a doua. Va promova locul doi 
din Liga a treia. 

În loc să-și ajute echipa, con-
stăn țenii preferă să fie șefi peste o 
virtualitate. Și să spună idioțenii 
prin cafenele. Vă garantez eu că 
Marica nu are intenții imobiliare 
pe stadionul Farul. Dacă vrea blo-
curi, le face în Bucu rești. Le-a 
făcut deja. n  
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1€ 4.6607 lei
1$ 3.9804 lei
1chf 4.0032 lei

Bitcoin BTC
       $ 6.362 
Ripple XRP
      $ 0,4463 
Ethereum ETH
 $ 441,71
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S-ar putea ca Luluței să nu-i convină postul 
de procuror la DIICOT Sibiu. Ei i-ar fi plăcut 
tare mult la Resurse Umane la Parchetul Ge-
neral. Putea reface ușor găștile de procurori, 
unul și unul, dar a fost să nu fie. Acum, pe sur-
se, circulă vestea că ar tenta-o să iasă la pensie. 
Nu din alte motive, dar așa ar fi mai lesne de 
intrat în USR și, de aici, propulsată la candida-
tura de președinte. În fond, s-ar reface și Bino-
mul într-o formulă inedită. S-ar numi simplu: 
România! paginile 4-5

uniţi statul 
paralel  
cu statul  
de Drept. 
Trăiască, 
statele 
unite ale 
româniei!
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Trump pune taxă de 
protecţie europei!


