
 

 

 

 
 

George Titus ALBULESCU 
 

 

S-a născut în data de 22 septembrie 1962, în comuna Mârșa, județul Giurgiu. 

 

Activitate literară: 

Prezentări de proză și poezie în cadrul Fundației literare Liviu Rebreanu, la Centrul 

Cultural și la Biblioteca Județeană Dinicu Golescu din Pitești. 

Apariții publicistice de proză în revistele Argeș, Săgetătorul, Cafeneaua literară și în 

publicațiile Juventus, Gâscanul, Cronica sportivă, Argeșul Sportiv și pe site-urile 

Ziare.com, Gsp.ro, UZP.org.ro.  

Participări la manifestări literare si culturale desfășurate la Centrul Cultural, Biblioteca 

Dinicu Golescu, Centrul Creației Populare, Muzeul Județean din Pitești și în cadrul Filialei 

locale a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. 

Este membru al Fundației literare Liviu Rebreanu din Pitești, din anul 1997, și al  

Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, din ianuarie 2006. 

  

Cărți publicate:  

- Turneul final de fotbal Euro’92,  Editura Vlasie, Pitești, 1993, proză ; 

- România cucerește America, Editura Odeon, București, 1994, proză; 

- Totul despre Campionatul Mondial de fotbal, Franta, 1998, Editura Odeon,  

   București, 1998, proză; 

- Euro 2000, Un pariu pentru România, Editura Odeon, București, 2000, proză; 

- Campionatul Mondial de fotbal fără România, Editura Tipoart, Pitești, 2002, 

   proză; 

- Apariție în volumul colectiv Undeva în ...poezie, Editura Inspirescu, Satu Mare, 

   2014, poezie. 

 

Referințe critice: 

Citind cărțile lui George Titus Albulescu am retrăit momente de reală bucurie, am vibrat 

cu fiecare por al meu la bucuria, la inegalabila fascinație pe care a oferit-o, cu 

generozitate, sportul rege, fotbalul, milioanelor de oameni ai lumii, am trăit, împreună cu 



 

 

autorul, cu sportivii jucători implicați, dar și cu spectatorii și telespectatorii, drama, 

suferința pierderii unui meci cu miză mare, și am trăit triumful, am trăit deplin gloria 

marilor noștri jucători ai acelui timp: Selymeș, Ilie Dumitrescu, Belodedici, Dan Petrescu, 

Lupescu, Gică Popescu, Răducioiu, Prunea, Stelea (ultimii doi, portari inegalabili, 

adevărați îngeri păzitori ai porții), măreția marelui, unicului Hagi, regele fotbalului 

românesc (la World Cup `94, și nu doar), și a antrenorului, colosal, la acea vreme, 

Anghel Iordănescu, -Puiu-, pe care l-am întâlnit personal, în vremea când jucam fotbal, 

când mă antrenam pe Steaua, pe atunci el fiind jucător titular, ba încă și cu ceva epoleți 

și grade pe umăr, un magician al Stelei, iar eu doar o plodișcă ce-mi dădeam cu stângu-

n dreptu`..., dar care-i spionam de după gard, în timpul antrenamentelor, tremurând de 

apăsătoarea emoție de a fi în preajma unor așa coloși, și bucuroasă peste poate că 

puteam ”fura” fente, driblinguri, trimiteri în poartă ”la vinclu” și altele, spre a mi le 

înghesui în desagă și a le experimenta, mai apoi, (la altă scară valorică, evident), la 

antrenamentul pe care-l făceam tot la Steaua, pe unul dintre terenuri, unde eram 

”tolerate”, noi...fetele de la echipa de fotbal feminin, ”Viitorul” București. Atunci am 

cunoscut mulți fotbaliști, grei, printre care, o dată, -o, ce minune!!-, pe giganticul 

Dobrin, care m-a fascinat cu driblingurile lui inegalabile și cu forța șutului. 

George Titus Albulescu, în cărțile sale, redă cu sufletul pus în palmă evenimentele 

fotbalistice, evenimente de anvergură, gen România cucerește America! (la Word Cup 

U.S.A. ’94), Campionatul mondial de fotbal, Franța 1998 sau Euro 2000 un pariu pentru 

România, redă, uneori, fără să respire, și l-am simțit bucurându-se, precum un copil 

fericit care-și primește jucăria preferată, atunci când Hagi înscrie formidabilul său gol, 

”UN GOL GALACTIC, un gol dincolo de perfecțiune, unul dintre golurile care l-a inscris pe 

Gică Hagi (al nostru) în istoria fotbalului”, golul din cauza căruia ”Pământul stă câteva 

secunde din trebile sale pentru a privi această minge plecată din piciorul lui Hagi, dar 

parcă venită din altă planetă” (pg. 29; România cucerește America!), gol ce l-a făcut, 

totodată, și pe Cristian Țopescu să intre în istoria comentatorilor sportivi cu interminabila 

exclamație: GOOOOOOOOOOOL, GOOOOOOOOOOOOOL, GOOOOOOOOOOOOOOOL, de 

credeam toți c-o să-și dea obștescul sfârșit de atâta bucurie și extaz!! De asemeni, l-am 

simțit pe George Titus Albulescu sufocându-se, deseori, de teama că balonul rotund, 

rostogolit cu neastâmpăr pe iarba gazonului, ar putea intra, vijelios, în poarta echipei 

României, doborând chiar un invincibil portar, precum Stelea sau Prunea, colosali la 

World Cup U.S.A. ’94, dar și alții, în multe alte meciuri decisive.  

George Titus Albulescu are har. Are darul punerii în scenă, acel dar care te duce, chiar și 

acum, după trecerea a 25 de ani de la World Cup U.S.A. ’94, în realitatea de-atunci. 

Retrăiești totul, absolut tot, tot ce au trăit jucătorii în teren, comentatorii sportivi la 

posturile de radio și Tv, dar și privitorul, spectatorul din tribună sau de la Tv. Retrăiesc 

momentele când îmi stătea inima din bătaie la un gol nepermis de sec, primit de români, 

moment în care nu mai respiram, nu mai puteam, mă sufocam dacă nu scoteam una 

”neaoșă”, licențioasa, oricâtă educație am avut, mai ales în situațiile în care un netrebnic 

arbitru scotea cartonașul galben, sau și mai grav, pe cel roșu, și-l arăta victorios unui 

jucător român, taman când acesta urma să înscrie în poarta adversă!! Să te ții, nene, ce 

mai sudalme, ce mai ofuscare, ce mai manifestare. Îți venea să spargi totul în jur, să 

zbori și să aterizezi în mijlocul terenului să-l înșfaci și să-l strângi pe netrebnic de gât sau 



 

 

să-i administrezi ce-a mai grozavă bătaie, așa încât să-l lași lat în teren, ori să-i tragi 

șortul în jos și să-l lași gol pușcă în văzul și spre deliciul milioanelor de spectatori și 

telespectatori, drept pedeapsă că ți-a batjocorit jucătorul favorit sau că a stopat acțiunea 

care ar fi adus un gol în plus echipei tale și, poate, chiar calificarea!! Citind cătțile lui 

George Titus Albulescu, desigur, îți reamintești și te bucuri de înscrierea golurilor 

băieților noștri în poarta adversă, empatizezi absolut și extraziezi și parcă auzi și azi și 

retrăiești inegalabila vibrație din parcă interminabila strigătură: GOOOOOOOOOOOL, al 

regretatului comentator sportiv,  Cristian Țopescu, un maestrul al transmisiunilor 

Tv/Radio. Ți se-ngreunează fiecare fibră atunci când jucătorul român ratează înscrierea 

unui gol în poarta adversă, la un meci cu miză, când comentatorul mai are puterea să 

spună dezamăgit și sec: GOL! Revoltat, te ridici și ai tendința să te duci să străpungi 

lanțul de polițiști și de gărzi de corp și s-ajungi să-l strângi de gât pe arbitrul care, tiran 

cu echipa ta, dar ”generos” în a ajuta adversarul să câștige, ”oferă” cartonașe galbene 

băieților noștri, sau când, și mai grav, elimină, prin arătarea cartonașului roșu, celui mai 

bine cotat fotbalist român, dar renunți, cu ciudă, și o faci doar imaginativ, fiindcă...n-ai 

încotro. George Titus Albulescu e genial narator, născut pentru astfel de reportaje, 

e...unic. M-a fascinat și m-a trimis într-o lume în care am fost cândva...fericită! Citind, 

am retrăit momentele de boemie ale acelei vremi, în care, băteam mingea pe stadioane, 

dar și after meci, când mă duceam, deseori pe ”Sportul Studențesc”. Cu încă vreo două 

colege, ”titani” ai echipei mele, ”Viitorul”, cum spuneam, și trăgeam ”la vinclu” la 

pariurile și spre deliciul...seniorilor de la ”Sporul Studențesc” și a micii galerii de 

”suporteri”, strânsă ad-hoc în Cotroceni, sau când, mergeam, deseori cu gigantul Rică 

Răducanu, din Giulești spre Steaua, cu tarmvaiul 11, când mă-ntrețineam în discuții și-l 

priveam pe ”colos”, la propriu și la figurat, care atingea tavanul, sta puțin aplecat, ca să 

nu-i treacă capul dincolo, de-nalt ce era. Era tot o veselie și o vervă, îl cunoșteau toți 

țâncii din Giulești, unde locuiam și eu pe atunci, și-alergau după el pentru autografe, pe 

care le oferea cu generozitate. Ce vremuri!!...Ce viață!!... 

Dar să trecem la fapte! Să vorbim, prin scriitura lui George Titus, măcar 

despre...România cucerește America, fiindcă, dacă ar fi după mine, aș reda aici întreg 

conținutul celor trei cărți primite de la Domnia Sa. World Cup U.S.A. ’94 a fost un 

eveniment ”plin de fapte misterioase...petrecute atât în interior, cât și în exterior”; 

”Cerul s-a luminat când Milutinovici a propulsat fotbaliștii americani printre aștrii 

Mondialului și pe prima pagină a presei de peste Ocean!” (pg.3), știut fiind faptul că 

americanii jucau un...altfel de fotbal, care nu semăna cu ce se juca în lume ca fotbal; 

”Hagi a înscris cel mai frumos gol venit din altă planetă...” (pg. 28); Sau, culmea 

refulării, ”Am avut o pagină tristă prin uciderea lui Andres Escobar, la Medellin, la 

întoarcerea echipei Columbiei, după autogolul din partida cu S.U.A.” (pg. 3); ”Am trăit 

golul lui Maradona și urletul său în fața camerelor de luat vederi, dar și grava sa faptă de 

dopaj, care i-a anulat, poate, jumătate din cariera sa genială”, Rose Bowl (stadionul din 

S.U.A, unde a vut loc meciul nostru cu Columbia; n. r.), golul lui Hagi, când balonul  a 

dispărut de pe ecranele televizoarelor (!), reușitele teribile ale lui Răducioiu..., Ilie 

Dumitrescu și șutul său extraterestru, reflexele lui Stelea și Prunea, Belodedici și calmul 

său imperturbabil, Iordănescu, - antrenorul-, și tactica lui de invidiat, acele 5 minute 

dramatice, când n-am reușit să ținem rezultatul, ruleta...dar și momente în care vedetele 



 

 

redevin simpli muritori!, dincolo de care a rămas performanța (României; n. r.) de a fi pe 

locul 6 în lume, un vis science-fiction” în urmă cu...25 de ani! 

Pentru World Cup ’94, la tragerea la sorți, România a căzut în prima grupă, A, alături de: 

Columbia, S.U.A., Elveția. Intrați în febra Mondialului, ”Tremurăm pentru România” 

(pg.14). Peste Cicago, orașul în care stăpân al terorii fusese cândva, ani în șir, Al 

Capone, era acum stăpân fotbalul. ”Cele două protagoniste ale deschiderii sunt două 

formații care aparțin celor două continente, ce-au dezgropat demult securea războiului: 

Europa și America de Sud. GERMANIA, campioana mondială en-titre, deținătoarea a trei 

tutluri mondiale și BOLIVIA, cea care la peste 3000 de metri a răpus două foste 

campioane mondiale: Brazilia și Uruguay; Diana Ross, mereu tânără și frumoasă, într-un 

superb costum roșu a deschis show-ul. Televiziuni din 180 de țări transmit în 

direct...Daryl Hall interpretează inmul Cupei Mondiale Glory land. Festivitatea se încheie, 

războiul începe. Franz Beckenbauer traversează terenul de joc cu impresionanta Cupă 

Mondială în brațe. Speră ca echipa Germaniei s-o aducă din nou acasă! Stadionul 

”Soldier Field” este arhiplin...sunt prezenți: președintele Bill Clinton, cancelarul german 

Helmuth Kohl, președintele Columbiei, Gonzalo Sanchez de Losada. Fotbal și politică!” 

(pg:17-18). 

Trec peste desfășurător, echipe, jucători, programul meciurilor, stadioanele unde au avut 

loc meciurile și altele, fiindcă am în plan să urmăresc, din povestea de vis, doar echipa 

României, prezentă la acest campionat...mondial, care a avut loc, din cât v-ați dat 

seama, în Statele Unite. La meciul dintre România –Columbia, echipa noastră a avut în 

teren formula: Stelea, Dan Petrescu, Mihali, Belodedici, Prodan, Munteanu, Hagi, Gică 

Popescu, Lupescu, Ilie Dumitrescu, Selymes –minutul 67, Răducioiu, Papură –minutul 

90, și antrenorul Anghel –Puiu- Iordănescu, iar meciul a avut loc pe stadionul ”Rose 

Bowl”. ”Tactica lui Iordănescu l-a învins pe Maturana”, Hagi e genial, golul lui fiind 

unul...galactic, ”Răducioiu îi dă o lecție lui Capello (antrenorul său de la Milan), Stelea e 

miracolul de pe stadionul Rose Bowl!”, ne spune George Titus Albulescu în paginile 28-

28. După care ne face o descriere absolut fulminantă a meciului respectiv, în care băieții 

noștri au fost TOȚI magnifici, dar au excelat și sunt nominalizați doar cei care au înscris 

în poarta adversă și apărătorii porții noastre: Răducioiu -care încasează și un cartonaș 

galben, (pentru nerespectarea distanței!!)-, Stelea, portarul, absolut admirabil pe tot 

parcursul meciului, care, după ce a salvat din poartă de 3 ori consecutiv, în doar câteva 

minute, rămâne, la un moment dat, pentru doar un moment descumpănit și, 

nemaiavând ce face, pur și simplu, încasează un gol, dar băieții noștri s-au repliat, ”Hagi 

croșetează prin flancul stâng, e în careu, trimite înapoi la Ilie Dumitrescu, care șutează 

puternic, dar Cordoba, printr-un reflex, reține. Ce mult ar fi însemnat un gol în acest 

moment! Secunde de panică în careul nostru. Dan Petrescu nu mai are decât o soluție. 

Trimite la Stelea. Bogdan Stelea preia cu stângul și degajează cu dreptul, în lateral. 

Valderrama îl faultează pe Hagi, dar arbitrul sirian Jamal Al-Sharif nu scoate decât 

cartonașul galben!...Hagi din nou faultat...(evident, el e ”căpitan de navă...”, el trebuie 

cotonogit și scos din uz), Alvarez vede și el catronașul galben. Ce meci! Nici nu poți să 

respiri! Ritmul a rămas la fel de...nebun! (Suntem la 2-1 pt România; n. r.)... Cursa 

senzațională de-a lungul terenului a lui Selymes, vine Răducioiu în centru...dar ratează 

stoparea balonului, însă vine minutul 88. Lovitură din jumătatea noastră de teren. Hagi 



 

 

trimite o pasă de vis spre Răducioiu, care a sprintat uimitor. Cordoba îi iese în 

întâmpinare. Florin preia și rămâne singur, încă doi pași și... GOOOOOOOOOOL! 

GOOOOOOOOOOOOOL! ROMÂNIA-COLUMBIA 3-1! Galeria românească e în delir. Cei 

60.000 de columbieni sunt muți. Răducioiu îi servește o lecție de fotbal lui Capello, care 

nu l-a folosit decât în 7 partide, la Milan. [...] Geniul lui Hagi, explozia lui Răducioiu, 

miracolul lui Stelea de a închide poarta, claritatea lui Belodedici, tactica lui Iordănescu, 

cât și lupta tuturor tricolorilor noștri, au dus la această izbândă istorică” (pg.28-29), și, 

la finalul World Cup S.U.A. ’94, ”dincolo de toate și de bezmetica pulsație a inimilor 

noastre a rămas performanța de a fi pe locul 6 în lume, un vis science-fiction în urmă cu 

10-15 ani!”, după cum ne relatează autorul și după cum deja știm cu toții, căci unii 

dintre cititori au trăit acele momente de maximă emoție. 

 

     Dacă la World Cup S.U.A. ’94 am căzut în prima grupă, Grupa A, la Campionatul 

mondial de fotbal, Franța 1998 am căzut în Grupa a-7a, cu Anglia, Tunisia, Columbia. Iar 

Columbia?? Așadar, la 4 ani distanță, în Totul despre Campionatul Mondial de Fotbal, 

Franța 1998, autorul spune: ”Statuia Libertății a rămas undeva la mii de km depărtare. 

Se văd luminile de pe Champs Elysees”. Parisul îi întâmpină pe fotbaliști cu ”Footix”, 

cocoșul galic, ”care, de curând, și-a cumpărat ghete de fotbal”; ”Ce s-ar mai fi bucurat 

Napoleon văzând cele 32 de armate pregătite de luptă, dar probabil ar fi spus Allez la 

France și totul s-ar fi rezolvat pe câmpul de bătălie”; ”Sorbona tronează măreață și nu-i 

pasă de acest joc obscur numit fotbal. Doar sateliții veghează, transmițând imagini color 

celor două milioane și ceva de pasionați de teribilul microb al acestui sfârșit de secol 

XX”; ”Cine mai are timp de dialogul politic SUA-Iran sau de mariajul lui Beckham cu o 

Spice Girls? Totul este un affaire. Hagi le prezintă francezilor câteva tablouri americane 

pictate la ”Rose Bowl”. Planeta se grăbește și România visează la o semifinală cu 

Franța...„ (pg.5). Echipă a grupei A, Brazilia este considerată favorită la titlu. ”Cuplul 

Ronaldo-Romario este unic”. (pg. 7). Trecem peste detaliile echipelor și a programului de 

joc. Ajungem la Grupa a 7-a, G: România, Columbia, Anglia,Tunisia. Nu prea suntem în 

apele noastre. Ne batem iar cu Columbia. S-ar putea ca ei să fie motivați în plus și să 

vrea să-și ia revanșa după pierderea meciului cu 3-1 din America, de la World Cup SUA 

`94!! Da, îl ”avem pe Hagi, bagheta magică”, dar nu-i vom mai avea pe Belodedici, 

Lupescu, Răducioiu, drept pentru care ”Iordănescu va trebui să găsească soluții”, și, prin 

urmare, ”generalul va avea sarcina să-i găsească din nou locotenenți lui Hagi”. Meciul cu 

Anglia nu va fi deloc ușor, nici el. Lupta va fi dură, iar Iordănescu va trebui să facă 

dovada unui foarte bun strateg, fiindcă, nu-i așa, acest meci îi poate fi o foarte bună 

carte de vizită pentru a ajunge ”la cârma naționalei Greciei...en-fanfare”, așa că...”Sunt 

convins că România se va bate din nou la baionetă”, ne spune autorul (pg. 16).  

Excelent punctat totul, formidabil, păcat că autorul a lipsit volumele de îmagini. 

Imaginiea aceea care face cât 1000 de cuvinte ar fi fost absolutul absolutului!!... Ce 

păcat!! 

 

V-aș propune și câteva descrieri din cartea Euro 2000, un pariu pentru România, unde 

autorul este la fel de efervescent ca și în cărțile prezentate, succint, mai sus, însă îi las 

pe cititori să caute cărțile, să le citească și să se bucure ei înșiși de mirosul îmbietor al 



 

 

foii de hârtie și de parfumul frumoaselor trăiri ale unui om îndrăgostit de fotbal și 

de...România, un inegalabil narator, cu microbul fotbalului inoculat în fiecare fibră: 

George Titus Albulescu! 

(Antoneta Rădoi, redactor șef Convorbiri literar-artistice; text publicat în revista 

nr.14, ianuarie-februarie 2020) 

   

     ”Lansarea a avut loc la Librăria Mihai Eminescu din București. Cartea este cea de-a 

doua operă inspirată de World Cup 1994, după volumul lui Mircea M. Ionescu. Lucrarea 

domnului George Titus Albulescu România cucerește America, publicată la Editura 

Odeon, nu are poze, dar merită să-și găsească loc în orice bibliotecă din lume. Deci, 

mâine, din nou America, din nou România, din nou fotbal”  

 (Cronică apărută în ziarul Cotidianul, sub semnătura lui Mihai Ștaub) 

 

      ”George Titus Albulescu: ”România cucerește America!”. Titlul spune totul. Pagini 

dedicate de confratele piteștean ”aventurii americane” a echipei naționale. Și nu numai 

ei. Autorul urmărește, cu o precizie de cronometru, cu un ochi competent, filmul ediției 

nr. 15. Cititorul retrăiește, pas cu pas, desfășurarea marii competiții din S.U.A., cea care 

a atins recordul absolut al popularității prin cifrele spectatorilor și telespectatorilor. 

Completele ”fișe” de meciuri, agrementate cu multe observații interesante, te fac să 

parcurgi cu ușurință paginile acestei povești atât de frumoasă retrăită prin condeiul 

cronicarului. Cartea editată de Casa Odeon, o gazdă primitoare a lucrărilor de beletristică 

sportivă”.  

 (Cronică apărută în revista Fotbal, sub semnătura prestigiosului cronicar Eftimie 

Ionescu) 

 

       ”România cucerește America” de George Titus Albulescu, apărută la Editura ”Odeon” 

a fost lansată la Librăria ”Mihai Eminescu” din București. Cartea este o evocare a celui 

mai recent și spectaculos eveniment din lumea microbisticii naționale, dacă nu chiar 

universale: Campionatul Mondial de fotbal, în care, precum în coaliția antihitleristă, 

România s-a situat pe un loc fruntaș!”  

(Extras din cronica publicată în ziarul Libertatea, sub semnătura lui Eugen 

Comărnescu) 

 

      ”La Librăria ”Mihai Eminescu”, tânărul publicist George Titus Albulescu și-a lansat un 

șprințar volum ce se dorește o cronică fidelă a Campionatului Mondial de fotbal. Sub titlul 

România cucerește America vom redescoperi toate momentele ascensiunii echipei 

noastre, meritul autorului fiind cu atât mai mare, cu cât el nu a avut posibilitatea de a se 

deplasa la fața locului. 

Poate data viitoare...Pentru microbiștii-documentariști această a doua apariție editorială 

a lui George Titus Albulescu nu trebuie să lipsească din bibliotecă.”  

(Cronică apărută în ziarul Adevărul, sub semnătura lui Răzvan Mitroi) 

  

     ”Cartea Totul despre Campionatul Mondial de fotbal – Franța 1998 se dorește o 

avancronică a turneului final, la care România participă pentru a șaptea oară, în istoria 



 

 

sa. Autorul, George Titus Albulescu, a creionat cu talent întreaga competiție care se află 

la start, în Hexagon. Practic, răsfoind volumul vei descoperi tot ceea ce trebuie să știi 

despre Coupe du Monde, ediția 1998.” 

(Extras din cronica difuzată la Radio ”România Actualități” de Octavian Vintilă) 

 

     ”La librăria ”Mihai Eminescu” din București domnul George Titus Albulescu și-a lansat 

volumul Totul despre Campionatul Mondial de fotbal, Franța, 1998. Autorul, aflat la cea 

de-a treia carte, a făcut o radiografie completă a turneului final, unde va evolua și 

naționala României. Un ghid complet, grupe, orașe, stadioane, programul, absolut totul 

într-o înșiruire și o narațiune plină de talent”.  

(Cronică apărută în ziarul ”Argeșul”, sub semnătura redactorului-șef, Traian Ulmeanu)  

 

   ”Autorul, George Titus Albulescu, vine cu a patra sa carte intitulată Euro 2000 – Un 

pariu pentru România, Campionatul European de fotbal din Belgia și Olanda. Trebuie 

remarcat faptul că este singura carte apărută pe acestă temă, în România.  

Un cronicar cu un condei rafinat, scriitorul dezvăluie cititorilor toate amănuntele despre 

turneul final de la Euro 2000, cu toate grupele și loturile probabile ale echipelor. Sunt 

prezentate în carte și vedetele care vor evolua, precum Zidane, Maldini, Hierro sau 

Gheorghe Hagi” . 

(Cronică difuzată la Radio ”România Actualități”de Ilie Dobre) 

 

   ”Încă o carte a scriitorului George Titus Albulescu a văzut lumina tiparului, la Editura 

Odeon, București. Așa cum ne-a obișnuit, autorul ne prezintă cu o minuțiozitate 

remarcabilă toate informațiile de care are nevoie un microbist, pentru a vedea meciurile 

turneului final al Euro 2000. O lucrare unică în România, demnă de toată lauda”.  

(Cronică la cartea Euro 2000 – Un pariu pentru România, 2000  

apărută în ziarul ”Argeșul”, sub semnătura redactorului-șef, Traian Ulmeanu) 

 

 

 

Profil literar realizat de Antoneta Rădoi 

Redactor-șef la revista Convorbiri literar-artistice.  

 

 

   


