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FEDERATIA ROMANA DE VOLEI NU ARE NICIUN CONFLICT CU
CLUBUL ACS AGROLAND TIMI$OARA.

FEDERATTA RoMANA DE voLEI igl oonngrn uN voLEI
PUTERNIC.

in calitate de Pregedinte al Federaliei Romane de Volei am luat act cu

surprindere de declaraliile domnului Horia Cardog legate de faptul cd, personal a$ avea

,,o atitudine razbunatoare" fata de clubul ACS Agroland Timigoara.
Avind in vedere ci domnul Horia Cardog face parte din Consiliul Director al

Federaliei Romine de Volei, declaraliile apdrute in presa 9i pe site-urile de socializare

md surprind 9i mE m6hresc.
De la inceput vreau si subliniez atat in numele Federaliei Romdne de Volei cdt

gi al meu personal, ci nu existA vreun conflict sau mai mult,,scandal imens" intre
Federalia Romdni de Volei sau Presedintele ei 9i ACS Agroland Timisoara sau

reprezentanlii sai.
Exis16 puncte de vedere diferite este normal, atunci cand o entitate, respectiv

Federatia Romena de Volei are in vedere interesul voleiului romanesc ai asigurarea

suportului legal pentru cluburi, jucatori, arbitrii etc Ai o structura spofiivd, respectiv

ACS Agroland Tin.rigoara, care are in vedere, in primul rdnd intersul clubului Ei apoi al

voleiului romdnesc.
Prin intermediul acestui comunicat doresc si transmit atat clubului ACS

Agroland Timigoara cat gi domnului Horia Cardog, ci din punctul meu de vedere,

dacA sunt respectate regulamentele gi statutul Federaliei Rom6ne de Volei, totul este in
regula. Cred cd 9i noJiunea de fair-play este importantd atat in jocul de volei propriu-

zis cat 9i in relaliile dintre oameni sau entitati spofiive.
Federalia Romand de Volei trateaz5 ACS Agroland Timisoara, a$a cum ftateazd orice

alt club din divizia A1 din Romania. Am convingerea cd institulia pe care o conduc a

raspuns cu promptitudine gi in mod legal tuturor soLicitdrilor care au fost transmise

dinspre Timiqoara.
Faptul cd in acest moment, antrenorul ACS Agroland Timigoara a fost citat la

Comisia de Disciplina a Federaliei Romdne de Volei este un lucru firesc care se

intampli in orice federajie spodivd atunci cdnd existi circumstanle din care reiese cd s-

a incilcat regulamentul disciptinar.
Nu sunteli singura echipA care reclami unele greqeli de arbitraj la un meci (mai

mult sau mai pulin intemeiate).
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Nu sunteli singura echipa al ctuui antrenor are probleme legate de disciplind.
De-a lungul timpului ltecare echipd a avut de lbcut reproguri la adresa arbitrajului din
anumite meciuri. Au existat probleme legate $i de comportamentul antrenorilor...Este
ceva frresc.

Nimeni nu este perfect... intotdeauna am fost deschis la discufia legatd despre

arbitraj sau despre disciplinS, intotdeauna am spus ce am avut de spus ii intotdeauna
am incercat gi zic eu am reugit sd aplanez orice problemd legatA de arbitraj sau de

disciplind, protejand de o manieri regulanentard gi eleganta atat cluburile dar 9i
arbitdi, acordAnd sancliuni numai atunci cdnd a fost cazul...De fiecare dat6lucrurile au

intrat pe figagul normal.
De aici gi pdnd la a spune cd este un,,scandal imens" este o cale lung6 pe care

nici eu gi nici Federalia Romdnd de Volei nu va merge.

Doresc doar sA-mi exprim mdhnirea pentru opiniile pe care le-a1i licut publice la
adresa Federaliei Romdne de Volei gi a mea personal.

in cele ce urmeaza, vd transmit un punct de vedere foarte clar:

Vi asigur domnule Horia Cardoq ca faptul cd v-ati ablinut la un vot in Adunarea
Cenerald a Federaliei Romdne de Volei nu m-a fhcut,,sa am o atitudine rAzbunatoare"

fatA de clubul dumneavoastrA (eu aflAnd acum de la dvs. cd v-a!i ablinut)
Resping ideea pe care dorili sd o induceJi in unele canale media pe care le aveti

Ia dispozilie, cum ci in Federatia Rom0nd de Volei ,,sunt multe lucruri in neregul6".
Md mirb faptul cd un membru al Consiliului Director spune acest lucru in condiliile in
care federatria a fost conholatd de Corpul de Control al Ministrului anul trecut, la

reclamalia facutd de o persoana care vi critici gi pe dumneavoastrd, iar in ulma
controlului cele reclamate nu s-au confirmat. Corpul de Control al Ministerului
Tineretului 9i Sportului a constatat in noiembrie 2017 cd ,dupit verificirile efectuate

de cdtre echipa de control nu s-au constatat nereguli sau incdicdri ale prevederilor

legale in vigoare".
SA inteleg ce atunci cdnd eram impreuna cu Pre$edintele Confederaliei Europene

de Volei gi cu ceilalli oficiali ai forului european la BucureEti la Final Four-ul Ligii
Campionilor lucrurile erau tot in nereguld? Atunci la Bucuresti nu eram lider, nu eram

Pregedintele Federaliei Rom6ne de Volei, iar dumneavoastua erafi l6ng6 mine ca un om

care a sprijinit la organizarea acestui eveniment unic de la Bucureqti?

Faptul ca dupd acest eveniment unic in voleiul feminin romdnesc de la Bucureqti,

Romdnia are onoarea de a organiza o grupd de Campionat European la volei leminin
senioare la Cluj Napoca in anul 2021 se datoreazi tot acestor,,multe lucruri in
neregula" sau faptului cd am fost destul de inteligenli astfel incat sd prindem mdna

care ne-a fost intinsi dinspre Confedera{ia Europearli de Volei gi sd ardtdm cd, in ciuda

tuturor problemelor din Rom6nia, suntem pregdtili gi mai ales cd ne dorim sd fim pe

drumul cel bun?
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. Oare acest plus imens de creclibilitate al Ron.r6.niei in voleiul european nu se
datoreazd gi eforturilor fEcute de Federa{ia Romdna de Voleii
. Nu a$tept rdspuns la aceste intrebari dar Stiu cA in acele momente era{i mandrude evenimentele sportive care se intamplau in Ror.ndnia gi de faptul ca voleiul

romanesc era un actor principal in voleiul european.

^ In acele zile imaginea voleiului romdneic a ajuns la un nivel maxrm, care nu afost atins dupa 1989... De atunci a trecut o luna de ziie...
._ 

Intre timp a{i gdsit de cuviinli sd existe gi loc de,,can_can,,in presa spoftiva caresi aibd legdturd cu voleiul!

^ Am spus-o de curdnd, inainte $i ftrd sd gtiu de atacul pe care l_ali lansatimpotdva mea qi a Federaliei Ron.rdne de_ Volei cd, voleiul .r.op.un nu agteapta pand
se rezolvd toate interesele mdrunte din voleiul romdnesc...

sd inteleg cd aceste lucruri in neregurd au aperut in acest an numai in momentul
cdnd opiniile noastre nu au mai fost sinilare ?
. Nu imi face plicere cd in pres6 a1i lansat relatdri mai mult sau mai putin

adevdrate despre_ conr,orbiri private...Este un nivel scazut al disculiei, care aduce a
Dana...Sr eu va indenu sa nu cobor6ti mai io:l

-. Vd_ rdspund insd punctual, ca pe jucaroarele AdeJina Ungureanu Fi Bianca
P_a$ca nu le-ati suspendat,, la solicitarei mea ci pur gi simplu le-a1i ii4at sa ptece.
Nu-mi reprogali mie acliunile dumneavoastrd. cu'r puieau sd se transfere ra crubur
Dinamo {brd acordul dumneavoastrA?

- ^ De 
.asemenea, vd spun cd, in ciuda a ceea ce afirmali despre mrne, am apreclat

cd in v^oleiul romAnesc, in Banat a apdrut o noud echipd cu un investitc,r prrvar.
. ^ Impreuna cu FederaJia Rom6nd de Volei clubul ACS Agroland .l-imigoara 

adesfd$urat,proiecte de succes gi am remarcat intotdeauna parteneriatul onest pe care l_

lm.avul. -De 
aceea v-am sprijinit, in mod legal, sa ajungeli gi in zonele de decizie ale

l.^1._l:ll:t j"-Ur. de 
^Volei. 

gdndind cd impreuna'cu ceila(i reprezentaali din
Lonsrhut lJlrector vom forma o echipd care sd pund umarul la dezvoltarea voleiului
romanesc.

. . Nici in acest moment, nu cred cd m_am inqelat, degi modul in care ati ddicat
probiema in pres6, mie personal nu mi se pare elegarlt...poaie mai reflecta{il

_ Vd dau dreptate atunci cdnd afirmali cd : "existd. via{d gi dup6 Vigan,,. Aici aveJi
d.re:t1tl.-da.r s1fifi congtienr de faptul cA voleiul romanesc'a existat gi cu Horia Cardog

-9i.Iira 
Horia Cardoq. Parafrazdndu-vd pot afima ci ',existd viald 9i dupa Cardog,,.

Nimeni nu e de neinlocuit!

. . Accept de asemenea gi ideea ci atat in Federalia Romdnd de Volei cat $i involeiul romdnesc existd oameni inteligenli! Ar fi dramaiic sa nu fie a9a...dar trebuie sa
fi1i de acord cd existd $i oameni cu caractere indoielnicel
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Vreau sd cred ca vom fi atat de inteligenli incat sA rimanem in aceeagi echipi
care "sA puna umdrul" la proiectul pentm dezvoltarea voleiului romdnesc...

VA invit sA reflectali dacd mai weli sd fiti pafie din acest proiect sau dacd mai vreli
sa lucrAm impreund ...Dacd nu, regret cA nu am putut foma echipa pe care ne-o
doream.

In final, vreau sd punctez cu claritate lucrurile asupra carom se pare ca avefi
indoieli:

l. Sunt pre;edintele Federaliei Rom6ne de Volei, ales legal de citre membrii
afiliati gi vA asigur cd inten{ionez sd duc la bun sfhrEit mandatul care mi-a fost
incredintat de membrii afiliati, lucrdnd in slujba voleiului romdnesc cu toatd experienta
pe care am dobdndifo de-a lungul timpului.

2. Respect viziunea dumneavoastrd legatd de cum vedeli viitorul candidat la
funclia de Pregedinte al Federaliei Romdne de Volei.

Vd amintesc cd in acest moment, postul este ocupal pana la viitoarele alegeri!
3. Respect orice structura spoftivA din Romdnia afiliatd la FederaJia RomAnd de

Volei. Nu accept insA aceasta fomA de presiune pe care o puneli asupm Federa{iei
Rom6ne de Volei. Este un procedeu sin.rilar pe care l-a1i practicat 9i cu Primiria
Timigoara!

4. In situalia in care considerali cA atacurile in presA sunt calea cea mai potrivitd
pentru cregterea imaginii clubului dumneavoasha, vd. inlelali! Federalia Romand de
Volei nu este in competitie cu ACS Agroland Timigoara, ba mai mult, indiferent de
opinia dumneavoastri, noi va trebui sd colabordm avdnd in vedere cA in acest an veti
participa in Cupele Europene, iar in aceastA posturd nu mai este vorba doar despre un
club ci despre Rom6nia.

5. Vd inderruL cu toat6 deschiderea pe care am avut-o in relalia noastra, sd

reflectali asupra a ceea ce am transmis pdn acest comunicat, iar in situatia in care nu
veli accepta mara intinsd de Federalia Romdnd de Volei pentru a duce Ia bun slargit
mandatul care ne-a fost incredinlal de reprezenlanlii voleiului romdnesc, agtept ca in
rela{ia^dintre noi onoarea s6-gi spuni cuvdntul!

Inchei, afirm6nd cd sunt deschis la orice dezbatere legatd de viitorul voleiului
romdnesc. Am spus-o de curind cA aqtept Si sustin toate proiectele indrdznele gi

realiste orientate spre dezvoltarea voleiului rom6nesc, fie cb vorbim despre echipe
nationale sau cluburi de la categoria minivolei p6ni la seniori, insd in calitate de
Pregedinte al Federaliei Romdne de Volei nu voi accepta ca institulia pe care o conduc
sau cluburile pe care le reprezint sd fie tarate in "scandaluri" inventate sau imaginea
voleiului romdnesc sd fie redusd la nivel de,.b6rfi".
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De aceea in final fac un apel sd lucrAm impreunb, FederaJia RomAnd de Volei 9i
toate clubudle pentru un volei rom6nesc puternic Ai dezvoltat.
ln acest proiect voi incerca sa atrag $i parleneri privali dar gi administra{iile locale care
au posibilitatea legald gi capacitatea financiard de a sprijini voleiul romdnesc!

Viziunea mea este aceea de a face voleiul romdnesc un sport putemic, cu
imagine foarte bun6, capabil sa ajungd unul dintre cele mai putemice gi vizionate
spolturi de salS din Romdnia!

Pomind de Ia discuJiile, uneori aprinse dar constructive, avute cu celelalte
cluburi din primul eEalon valoric Ai termindnd cu indoielile dumneavoastrd, v6 asigur
cd md voi consulta gi cu ceilalli membrii din Consiliul Director iar apoi, personal, in
acest mandat, voi solicita opinia tuturor cluburilor in legaturd cu gasirea celor lnai
bune solulii legate de dezvoltarea voleiului din Romdnia, incep6nd cu cluburile din
prima divizie care reprezintd Romdnia la nivel internaJional gi termindnd cu cluburile
de minivolei. La sfa$it, Federalia Romdni de Volei va avea o imagine a ceea ce-gi
doresc ai pot cluburile din Romdnia $i vom putea rapofia aceasti imagine la ceea ce ne
dorim sd ajungd. voleiul romdnesc.

Sper sa impadaSili aceastd viziune qi pomind de aici vom gasi qi modul potrivit
de colaborare pentru a transforma, intr-un timp rezonabil, aceastd viziune in realitate.

Gheorel€-I

Presedinte Federati

\jVlqAN


