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Unul dintre cele mai importante domenii din programul regelui Carol al II-lea 

care, a vizat reformarea societăţii româneşti, între anii 1938 şi 1940, a fost educaţia 

tineretului din toate punctele de vedere. Fiind înrădăcinată, atât în conştiinţa 

colectivă, cât, mai ales, în rândul propagandiştilor carlişti, concepţia că tinerii 

reprezentau viitorul României, se considera că instituirea unor metode educaţionale 

şi modele socio-comportamentale de la vârste fragede erau în măsură să ducă la 

modelarea unor cetăţeni pregătiţi să asigure persistenţa regimului carlist şi progresul 

ţării.1  

Sugestiv pentru a evidenţia cum era percepută, în epocă, preocuparea regelui 

Carol al II-lea de a se oferi tinerilor o educaţie care să îi ajute să devină adulţi şi 

cetăţeni responsabili, este următorul fragment din memorialistica vremii: „Regele Carol 

[al] II[-lea] a fost un prototip al epocii sale. Contactul cu dânsul mi-a înviorat elasticitatea 

de a înţelege «să progresez cu epoca». Era condus de râvna nepotolită de reformator. 

Urmărea identificarea progresului poporului, dându-şi seama că înainte de a se 

scoate naţiunea din sărăcie – prin cultură şi disciplină – cele mai bune intenţii sunt 

irealizabile. De aceea a stăruit, cu adevărat fanatism pentru educaţia copiilor prin 

cercetăşie2, premilitărie, sport etc. Educaţia englezească i se părea cea mai potrivită 

pentru dezvoltarea personalităţii, a iniţiativei şi a curajului de a lua răspunderea”3.  

                                                 
* Cercetător ştiinţific III dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” al 

Academiei Române, din Craiova, email: dianamihaelapaunoiu@yahoo.com. 
1 Enciclopedia României, vol. I, Statul (în continuare, se va cita: Enciclopedia României, vol. 

I, Statul, ...), comitetul de direcţie: Dimitrie Gusti, Const. Orghidan, Mircea Vulcănescu, Virgiliu 

Leonte, Bucureşti, Imprimeria Naţională, 1938, p. 958; vezi, pentru o analiză detaliată a metodelor 

educaţionale şi a modelelor comportamentale instituite pentru educarea tineretului, Diana-Mihaela 

Păunoiu, Rezidenţa regală a ţinutului Olt (1938-1940), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, 

pp. 219-231. 
2 La 24 ianuarie 1937, Cercetăşia şi Străjeria au fost unite în Falanga Străjerilor şi Străjerelor, 

pentru ca la 7 octombrie 1937, să fie înfiinţată instituţia Straja Ţării (Enciclopedia României, vol. I, 

Statul, ..., p. 486). 
3 Alexandru Vaida-Voevod, Memorii, vol. III, prefaţă, ediţie îngrijită, note şi comentarii de 

Alexandru Şerban, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2006, p. 189. 



126 Diana-Mihaela Păunoiu 

 

O componentă importantă din educaţia tinerilor a reprezentat-o educaţia 

fizică, sănătatea trupului fiind la fel de importantă ca şi cea a minţii. La fel ca şi în 

alte domenii de activitate, educaţia tineretului prin sport trebuia să se facă, însă, 

într-un mediu controlat şi supravegheat de către autorităţi. O dovadă în acest sens o 

constituie şi hotărârile luate de autorităţile Ţinutului Olt la consfătuirea din septembrie 

1938. Potrivit acestora, referitor la sport, toate autorităţile şcolare şi administrative 

trebuiau să ia măsuri pentru ca elevii să joace fotbal sau alte jocuri numai în locurile 

special amenjate în cadrul şcolii sau ale Străjii Ţării, asigurându-se să fie o atmosferă de 

„veselie şi voie bună”, „înfrăţire şi armonie şi nu zbierete, urlete şi înjurături”. 

Justificarea interdicţiei aplicată elevilor de a practica orice formă de sport în alte 

locuri decât cele amenajate în cadrul şcolii sau a Străjii Ţării era următoarea: „Sport 

înseamnă recreaţie, variaţie, dezvoltarea armonioasă a corpului, sport înseamnă 

sănătate, dar acesta înseamnă sportul de exerciţiu şi nu sportul de asistenţă, care este 

o adevărată molimă ce [i-]a cuprins pe copii şi care nu aduce nici un folos”4. 

Organizaţia căreia i-a revenit rolul principal de extindere şi implementare în 

teritoriu a sportului organizat a fost Uniunea Federaţiilor de Sport din România5 

(U.F.S.R.). Considerând că iniţiativele regale de redresare morală a naţiunii se 

refereau şi la „dezvoltarea armonică dintre spirit şi fizic”, Federaţia Română de 

Fotbal Asociaţie (F.R.F.A.) a solicitat autorităţilor de la nivelul ţinuturilor să 

colaboreze pentru punerea în aplicare a programului general de activitate, alcătuit în 

jurul devizei „Sportul peste tot şi pentru toţi”6.  

Astfel, prin adresa trimisă de preşedintele general al F.R.F.A., la 10 iulie 

1939, rezidentului regal al Ţinutului Olt, Dinu Simian, i se solicita sprijinul pentru 

organizarea în mediul rural al asociaţiilor de fotbal, considerându-se că: „Acest 

minunat joc pune la contribuţie toate calităţile fizice, intelectuale şi morale ale 

individului, dezvoltându-le şi închegându-le într-un tot armonic, cimentând astfel 

spiritul de asociaţie şi de prietenie. El este astăzi dovedit ca cel mai prielnic mijloc 

de educare a tineretului, care va folosi în mod inteligent timpul său liber, mai ales în 

mediul rural, ferindu-l de influenţe vătămătoare individului şi colectivităţii”7. 

Preşedintele general al F.R.F.A. solicita ca, în localităţile de reşedinţă ale 

fiecărui judeţ, să fie alcătuite câte un comitet judeţean al sportului rural, iar în 

localităţile de reşedinţă ale plăşilor, câte un subcomitet, unde trebuiau să se 

înfiinţeze, pentru început, şi câte o echipă sau două de fotbal amator: „Aceste 

                                                 
4 Serviciul Judeţean Dolj al Arhivelor Naţionale (în continuare, se va cita: S.J.A.N. Dolj), 

fond Rezidenţa Regală a Ţinutului Olt, Serviciul Administrativ, dosar nr. 38/1938, f. 57; Diana-Mihaela 

Păunoiu, op. cit., p. 225. 
5 Conform legii de organizare şi funcţionare a Străjii Ţării din 15 decembrie 1938, U.F.S.R. 

se afla în subordinea Străjii Ţării („Monitorul Oficial”, partea I, anul CVI, nr. 292, 15 decembrie 1938). 
6 S.J.A.N. Dolj, fond Rezidenţa Regală a Ţinutului Olt, Serviciul Administrativ, dosar nr. 

30/1939, f. 1. 
7 Ibidem, ff. 1-2. 



             Educația tineretului prin sport în timpul Regelui Carol al II-lea: începutul organizării…   127 

 

 

comitete şi subcomitete vor pune primele jaloane de înjghebare a acestei idei de 

promovare a sportului de football în mediul rural”8.    

Ca urmare a solicitării menţionate anterior, rezidentul regal al Ţinutului Olt 

a dat autorităţilor din subordine un ordin circular pentru alcătuirea comitetelor 

judeţene şi a subcomitetelor de plasă.9 De asemenea, Inspectoratul Pregătirii 

Premilitare, încă din data de 16 iunie, dăduse ordin subinspectoratelor Pregătirii 

Premilitare să colaboreze pentru organizarea echipelor de foltbal în mediul rural, 

unde F.R.F.A. dorea să fie formate dintre tinerii amatori, în special dintre tinerii 

premilitari.10 

Având în vedere cele două ordine privind „măsurile de luat pentru redresarea 

naţiunii din punct de vedere moral şi fizic, prin introducerea sportului de footbal în 

masele rurale, în cadrul programului general de activitate al U.F.R.S., din Înaltul 

Îndemn al M[ajestăţii] S[ale] Regelui Carol al II-lea”11, la 27 iulie 1939, prefectul 

judeţului Dolj, Romulus Dimitriu, a convocat pentru consfătuire pe: preşedinţii 

societăţilor sportive din municipiul Craiova („Craiu-Iovan”, „Rovine Griviţa”, 

„Sportul Muncitoresc”, „Generala”, „Oltenia”, „Justiţia”, „Dunărea”), inspectorul 

şcolar al învăţământului primar, comandantul Legiunii de Jandarmi Dolj, directorul 

Căminului Cultural judeţean, subinspectorul Pregătirii Premilitare şi comandantul 

Legiunii de Străjeri Dolj.  

La această consfătuire, s-au luat o serie de hotărâri privind răspândirea 

fotbalului în mediul rural. Prima a constat în înfiinţarea comitetului judeţean al 

sportului rural, cu sediul la prefectura judeţului Dolj, având preşedinte pe prefectul 

judeţului, iar ca membrii, pe lângă participanţii la consfătuire, şi pe medicul primar 

al judeţului Dolj şi preşedintele districtului de fotbal al judeţului Dolj. De asemenea, 

s-a hotărât înfiinţarea subcomitetelor de plasă, sub preşedinţia pretorilor respectivi, 

iar ca membrii urmând a face parte: preotul, învăţătorul sau subrevizorul şcolar, şeful 

postului sau secţiei de jandarmi, medicul de plasă, primarul localităţii de reşedinţă a 

plăşii respective, preşedintele căminului cultural, comandantul Pregătirii Premilitare 

şi comandantul străjerilor.12 Procesele de constituire ale subcomitetelor trebuiau 

trimise, spre confirmare, la prefectura judeţului Dolj, până la data de 10 august 1939. 

O altă hotărâre, luată la consfătuirea din 27 iulie 1939, a constat în a se 

solicita U.F.R.S, la Bucureşti, lăsarea liberă a terenurilor de sport şi de tir pentru a 

se putea amenaja terenuri pentru fotbal, iar Camerei de Agricultură Dolj, un tabel cu 

                                                 
8 Ibidem, f. 2. 
9 Ibidem, f. 1; S.J.A.N. Olt, Prefectura judeţului Olt, dosar nr. 65/1939, f. 26. 
10 S.J.A.N. Dolj, fond Rezidenţa Regală a Ţinutului Olt, Serviciul Administrativ, dosar nr. 

30/1939, f. 3. 
11 Ibidem, f. 4. 
12 Ibidem. 
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terenurile de sport şi tir existente în cadrul judeţului. Aceste terenuri trebuiau să fie 

predate căminelor culturale, pentru a fi îngrijte şi amenajate corespunzător.13 

De asemenea, comandantul Pregătirii Premilitare, membru de drept în 

comitetul judeţean al sportului rural, trebuia să ia măsuri pentru împărţirea în două 

grupe a celor 81 de echipe de fotbal ale Pregătirii Premilitare, organizate în judeţ. 

Fiecare grupă urma să fie instruită de către instructorii-antrenori ai asociaţilor de 

fotbal din Cariova, în perioada 23 august – 3 septembrie 1939, pe stadionul O.N.E.F. 

din Craiova, în vederea organizării echipelor săteşti, organizare ce urma să se facă 

în colaborare cu căminele culturale din localităţile respective.14  

După organizarea echipelor de fotbal săteşti, dar în special a celor din 

localităţile mai mari, precum Băileşti, Calafat, Pleniţa etc., trebuiau să se facă, în 

cursul lunilor august – septembrie, turnee de propagandă în judeţul Dolj. Totodată, 

cu ocazia sărbătorii religioase „Sfânta Maria”, la 15 august 1939, trebuiau să fie 

invitate toate echipele de fotbal, constituite în judeţul Dolj până la aceea dată, spre a 

defila pe pista stadionului O.N.E.F. din Craiova, pentru a fi cunoscute de comitetul 

judeţean al sportului rural.15  

La 28 iulie 1939, prefectul judeţului Dolj trimitea un ordin circular pretorilor 

din subrdinea sa pentru a se înfiinţa subcomitetele de plasă ale sportului rural. De 

asemenea, trebuiau înfiinţate comitete ale sportului rural în următoarele comune: 

Poiana Mare, Cetate, Segarcea, Bârca, Bechet, Mârşani, Ţânţăreni şi Breasta. 

Totodată, puteau fi organizate, cu aprobarea comitetului judeţean al sportului rural, 

secţii ale F.R.F.A. pe lângă orice cămin cultural. La antrenamente, se utiliza 

costumul format din pantaloni scurţi şi bluză de culoare albă, făcute din cânepă sau 

in. Se preciza că: „Această manifestare sportivă (fotbalul – n.n.) se încadrează în 

Serv[iciul] Social ca o secţie în diviziunea educaţiei fizice a Căminului Cultural”16. 

La 10 august 1939, prefectul judeţului Olt, Emil Broşteanu, raporta 

rezidentului regal al Ţinutului Olt că s-au luat măsuri pentru alcătuirea comitetelor 

şi subcomitetelor destinate să asigure dezvoltarea sportului în mediul rural. De 

asemenea, se dăduseră dispoziţii pentru dezvoltarea la maximum a societăţilor de 

sport din judeţ. În oraşul Slatina, funcţiona Societatea sportivă „Oltul”17. 

Potrivit rapoartelor prefecţilor judeţelor Mehedinţi şi Gorj, din 7, respectiv 

10 august 1939, şi în aceste judeţe, fuseseră luate măsurile necesare pentru înfiinţarea 

comitetelor judeţene şi subcomitelor de plasă ale fotbalului rural. Aceştia solicitau, 

însă, să le fie trimis regulamentul fotbalului rural, pentru a putea să îşi organizeze 

activitatea.18 

                                                 
13 Ibidem, f. 4v. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem, ff. 4v.-5. 
16 Ibidem, f. 6. 
17 Ibidem, f. 7. 
18 Ibidem, ff. 8-9. 
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 Cu scopul de a controla cât mai eficient mişcarea sportivă la nivelul întregii 

ţări, a fost adoptat un nou regulament de organizare a regiunilor U.F.S.R. Astfel, 

Regulamentul pentru organizarea regiunilor Uniunii Federaţiilor de Sport din 

România (U.F.S.R.) a fost aprobat în şedinţa biroului permanent al U.F.S.R., din data 

de 10 noiembrie 1939. Potrivit acestuia, în fiecare din cele 10 ţinuturi19, se organiza 

câte o regiune U.F.S.R. Astfel, Oltenia era cuprinsă în regiunea ţinutului Olt, cu 

reşedinţa la Craiova, cuprinzând judeţele: Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Romanaţi şi 

Vâlcea.20 Scopul înfiinţării regiunilor sportive era enunţat în articolul 1 din regulament: 

„Pentru stăpânirea teritoriului, stimularea, coordonarea şi îndrumarea activităţii sportive 

din toată ţara, U.F.S.R. are în fiecare ţinut regiuni şi reprezentanţi regionali şi în fiecare 

judeţ delegaţi judeţeni”21. 

 Reprezentantul regional al U.F.S.R. dintr-un ţinut, purtând titlul de preşedinte, 

reprezenta autoritatea sportivă supremă din regiune; era numit pentru un an, iar la ocazii 

solemne şi la marile manifestaţii sportive, trebuia să poarte uniforma U.F.S.R. şi 

insignele corespunzătoare gradului doi din ierarhia uniunii.22  

 Atribuţiile reprezentanţilor regionali erau multiple, dintre care le menţionam pe 

următoare: 

– stabilirea legăturilor cu autorităţile ţinutului, cu reprezentanţii Străjii Ţării 

şi cei ai instrucţiei premilitară. 

– stimularea mişcării sportive din regiune, patronând şi sprijinind 

manifestările sportive; intervenind pentru înscrierea de fonduri pentru sport în 

bugetele ţinuturilor, judeţelor şi comunelor; încurajarea constituirii a cât mai multe 

asociaţii sportive în cuprinsul ţinuturilor; intervenind pentru construirea de terenuri 

de sport în toate centrele mari din ţinut. 

– coordonarea activităţii sportive din regiune, constând în armonizarea 

tuturor ramurilor sportive şi alcătuirea calendarului marilor manifestaţii sportive. 

– controlarea mişcării sportive din ţinutul respectiv, asigurându-se că 

hotărârile şi activitatea organizaţiilor sportive „se desfăşoară în concordanţă cu 

interesele superioare ale Statului, precum şi cu regulamentele tehnice şi de igienă ale 

U.F.S.R.”. 

– organizarea în fiecare an a serbării „Ziua Sporturilor”, prezidând-o în 

calitate de cel mai înalt reprezentant sportiv etc.23 

Sediul regiunii era în capitala ţinutului. Regiunile erau conduse de un 

preşedinte, ajutat de un secretar regional şi de un comitet consultativ neobligatoriu. 

                                                 
19 Ţinuturile au fost unităţi administrativ-teritoriale înfiinţate prin legea administrativă din 14 

august 1938. 
20 Ibidem, dosar nr. 11/1939, ff. 106-107. 
21 Ibidem, f. 107. 
22 Ibidem. 
23 Ibidem, f. 107v. 
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Preşedintele, singur sau împreună cu secretarul regional, semna, rezolva şi expedia 

corespondenţa regiunii sportive.24 

Înfiinţarea comitetului consultativ se făcea numai dacă preşedintele regiunii 

considera acest lucru necesar pentru progresul mişcării sportive. În principiu, 

comitetul consultativ era compus din delegaţii următoarelor insituţii: primăria 

oraşului de reşedinţă, Oficiul de Turism, Comandamentul Străjii Ţării, 

Comandamentul Instrucţiei Premilitare, delegaţii judeţeni ai U.F.S.R. din regiunea 

respectivă şi orice alte persoane, considerate de către preşedintele regiunii a fi 

importante pentru mişcarea sportivă. Rolul acestui comitet era de informare şi 

coordonare.25 

În afară de reprezentanţii regionali, U.F.S.R. trebuia să aibă, în fiecare judeţ, 

câte un delegat judeţean, ce trebuia să fie numit pe termen de un an, la propunerea 

preşedintelui regiunii. Funcţia era onorifică, nefiind remunerată. În schimb, 

beneficiau de intrare gratuită la orice manifestaţie sportivă din cuprinsul ţinutului 

respectiv şi, în măsura acordării de către Straja Ţării, de carnete de reducere de 75% 

pe C.F.R. În ierarhia U.F.S.R., delegaţii judeţeni aveau gradul trei, trebuind să poarte 

la ocazii solemne şi la marile manifestaţii sportive, uniforma U.F.S.R. şi insignele 

corespunzătoare gradului.26  

Delegaţii judeţeni puteau interveni pe lângă autorităţile judeţene şi comunale 

pentru strângerea fondurilor necesare sprijinirii activităţii sportive în judeţul lor, cu 

obligaţia de a preda sumele respective asociaţiilor sportive din judeţul respectiv. Aceştia 

trebuiau să întocmească, cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori considerau necesar, 

un raport detaliat privind evoluţia mişcării sportive din cuprinsul judeţului lor, pe 

care îl înaintau preşedintelui regiunii.27 

Reprezentantul regional al U.F.S.R. pentru Ţinutul Olt a fost rezidentul regal 

Dinu Simian, care era înştiinţat, la 19 decembrie 1939, că i s-a acordat dreptul de a 

purta „Insigna de Onoare U.F.S.R.”, semn onorific ce indica gradul şi funcţia ce le 

ocupa în conducerea sportivă. Portul insignei era obligatoriu la orice festivitate 

sportivă: „Ea se poartă pe pieptul drept, ca şi plăcile de Mare Ofiţer şi Mare Cruce, 

fie la uniforma sportivă, în orice ocaziune, fie la uniforma militară sau a Frontului 

[Renaşterii] Naţional[e], fie la frac, în ocaziuni solemne”. Preţul unei insigne era de 

900 de lei, iar reprezentanţii regiunii trebuiau să şi le achiziţioneze singuri.28 

Ca urmare a solicitării secretarului U.F.S.R., din data de 20 decembrie 1939, 

rezidentul regal, în calitate de reprezentant regional al U.F.S.R. pentru Ţinutul Olt, 

transmitea printr-o adresă, la 17 ianuarie 1940, propunerile pentru demnitatea de 

delegaţi judeţeni ai U.F.S.R. din ţinut: Vasile Mirică, deputat şi secretar al F.R.N., 

                                                 
24 Ibidem, ff. 107v.-108. 
25 Ibidem, f. 108. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem, ff. 108-108v. 
28 Ibidem, f. 254. 
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pentru judeţul Dolj; Ştefan Protopopescu, pentru judeţul Olt, Ath. Stoiculescu, 

pentru judeţul Vâlcea, Şerban Frumuşeanu, pentru judeţul Gorj; inginer agronom 

Dumitru Dumitrescu, pentru judeţul Romanaţi şi inginerul Paul Cutcudache, pentru 

judeţul Mehedinţi.29 Propunerile rezidentului regal au fost aprobate de către biroul 

permanent al U.F.S.R. în şedinţa din data de 4 martie 1940.30  

Rezidentul regal se oprise asupra propunerilor respective după o amplă 

investigaţie, efectuată în colaborare cu chesturile de poliţie din localităţile de 

reşedinţă ale judeţelor. Această investigaţie a vizat obţinerea de informaţii despre 

societăţile sportive din localităţile de reşedinţă ale celor şase judeţe ale Ţinutului Olt, 

precum şi despre persoanele care le conduceau. 

În municipiul Craiova, localitate de reşedinţă a judeţului Dolj şi a Ţinutului 

Olt, se aflau nouă asociaţii sportive (A se vedea Anexa). 

În Slatina, localitatea de reşedinţă a judeţului Olt, se afla o singură asociaţie 

sportivă, Asociaţia Creştină a Tinerilor, filiala Slatina, secţia sportivă: ping-pong, 

gimnastică suedeză, box, nataţie. Preşedintele asociaţiei era Ştefan Protopopescu, 

proprietar în comuna Turia, judeţul Olt; activa în sport din anul 1925.31 

În Râmnicu-Vâlcea, localitatea de reşedinţă a judeţului Vâlcea, existau două 

asociaţii sportive. Societatea „Sportul Vâlcean” (fotbal, atletism şi gimnastică) avea 

preşedinte pe avocatul I. C. Georgescu, care activa în sport din anul 1923. Societatea 

ciclistă „Oltul” avea ca preşedinte pe Ath. Stoiculescu, care activa în sport din anul 

1938.32 

În Turnu-Severin, localitatea de reşedinţă a judeţului Mehedinţi, existau 

două asociaţii sportive. Societatea Sportivă C.F.R. de fotbal şi atletism, inclusă în 

Divizia Naţională B, avea preşedinte pe Paul Cutcudache, inginer electromecanic la 

Atelierele C.F.R. Turnu Severin; activa în sport de 10 ani. Societatea sportivă C.F.R. 

avea preşedinte pe Dr. Costinescu, care activa în sport de 10 ani.33 

În Târgu Jiu, localitatea de reşedinţă a judeţului Gorj, exista Societatea 

„Sportul Gorjan”, care il avea preşedinte pe Şerban Frumuşeanu, avocat şi fost 

primar al oraşului, care activa în sport din anul 1930.34  

Pentru localitatea Caracal, reşedinţa judeţului Romanaţi, în adresa 

specificată, nu era înregistrată nici o asociaţie sportivă.35 

Având în vedere documentele analizate, putem afirma că practicarea 

sportului, în special a fotbalului, într-un mediu organizat şi controlat de către 

autorităţile carliste, a constituit una dintre priorităţile regimului de dictatură regală. 

                                                 
29 Ibidem, dosar nr. 19/1940, f. 624. 
30 Ibidem, f. 616. 
31 Ibidem, f. 620. 
32 Ibidem. 
33 Ibidem, f. 623.  
34 Ibidem. 
35 Ibidem. 
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Supravegheaţi atent de persoane autorizate, tinerii învăţau şi practicau fotbalul 

manifestând un comportament adecvat, bazat pe politeţe şi bun simţ, fiind în acelaşi 

timp ţinuţi departe de orice influenţă negativă (politică sau de altă natură) care ar fi 

putut apărea într-un mediu liber, necontrolat de autorităţi.  

Dincolo de această tendinţă de deţinere a controlului, manifestată constant 

de către susţinătorii regimului carlist în toate domeniile de activitate regăsite în 

societatea românească, atenţia acordată de autorităţi organizării şi extinderii mişcării 

sportive în mediul rural denotă faptul că se considera importantă dezvoltarea 

sănătoasă a tinerilor, prin îmbinarea sănătăţii trupului cu cea a minţii şi a sufletului, 

un trio în măsură să asigure formarea unor viitori cetăţeni, capabili să asigure 

progesul ţării.  

 

 

 

 

EDUCATION OF YOUTH THRU SPORT DURRING KING CAROL II: 

BEGINING OF ORGANISATION OF RURAL FOOTBAL 

IN OLTENIA COUNTY (1938-1940) 

 
(Abstract) 

 
One of the most important fields from King Carol II’s program that, between 1938 

and 1940, targeted the reformation of the Romanian society was the youth’s education in all 

activity areas, having fix the idea that the youth represented the future of Romania. In this 

context, using information coming from archive documents, we have tried to analyse the 

organisation of football in the rural areas and highlight the fact that practising the sport in an 

organised and controlled environment by the carlist authorities represented one of the 

priorities of the royal dictatorship regime.  
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ANEXA 

 

Chestura Poliţiei Municipiului Craiova 

Biroul Poliţiei de Siguranţă 

No. 2535 

1939 D[ecem]brie 30 

 

EXCELENŢĂ, 

 

 La ordinul Excelenţei Voastre No. 44625 A./AS. dos. 14, din 28 Decembrie 

1939, avem onoarea a raporta că în raza acestui municipiu există următoarele 

societăţi sportive, având ca preşedinte persoanele specificate în dreptul fiecăruia: 

 

Societatea Preşedinte Domiciliu 

F.C.Craiova Grigore Pleşea Str. Buzeşti 

Oltenia G. Ionescu func[ţionar] „Dermata” 

Generala D. Tănase func[ţionar] 

„Smărăndescu” 

Macabi Samoil Teodoru Kogălniceanu, No. 18 

Sport. Muncitoresc N. Saramet Jitianu, No. 34 

Dunărea C. Vişan Lipscani, [No.] 18 

Clubul Turistic av[ocat] M.Stănoiu Cazărmii, [No.] 59 

Aeroclubul Olteniei Cpt. Oprea C.I.A. 

Şoimii (popice) C. Ştefănescu Sf. Gheorghe, [No.] 67 

 

În ceea ce priveşte datele cerute de U.F.S.R., din informaţiile făcute de noi, rezultă 

următoarele: 

1/. D-l GRIGORE PLEŞEA, mare proprietar, figurează în societăţile sportive de 

foot-ball, de aproximativ şapte ani, a fost preşedinte de onoare al societăţii Rovine-

Griviţa, fuzionată în prezent în F.C. Craiova cu soc[ietatea] „Craiovan”. 

2/. G. Ionescu este funcţionar particular la firma „Dermata”, este de puţin timp în 

sport. 

3/. D. Tănase, funcţionar particular în serviciul D-lui Smărăandescu, activează în 

societăţile sportive de circa trei ani. 

4/. Samoil Teodoru, funcţionar particular, activează în societatea sportivă „Macabi” 

de şase ani. 

5/. Nicolae Saramet, funcţionar comercial, activează în societăţile sportive de circa 

patru ani. 
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6/. Constantin Vişan, funcţionar particular, activează în societăţile sportive de circa 

doi ani. 

7/. Mircea Stănoiu, avocat, domiciliul în str. Cazărmii, No. 59, figurează în Clubul 

Turistic de doi ani. 

8/. Oprea G. Petre, căpitan, adjutant al C.I.A., figurează în Aeroclubul [Olteniei] de 

trei ani. 

9/. Cornel Ştefănescu, comerciant, domiciliat în strada Sf. Gheorghe Nou, No. 67, 

activează în societatea sportivă „Şoimii” de şase ani. 

Vă rugăm să binevoiţi a dispune. 

 

CHESTORUL POLIŢIEI, 

/SS/ indescifrabil  

Şeful Biur[oului] Siguranţei 

/SS/ indescifrabil  

 

S.J.A.N. Dolj, fond Rezidenţa Regală a Ţinutului Olt,  

dosar nr. 19/1940, f. 619-619v. 


