
De ce vreau să joc în echipa naţională de fotbal 

Încă de mic, am avut o pasiune pentru mingi şi stadioane. Plimbările pe afară şi jocurile 

interesante cu tatăl meu m-au făcut să cresc un copil activ, plin de energie şi zburdalnic, dar, în 

acelaşi timp, mai atent şi mai puternic din punct de vedere fizic. 

Pentru că vreau să cunosc cât mai multe despre domeniul fotbalului şi să devin un sportiv 

profesionist, de la 7 ani am început să fac antrenamente intensive în echipa de fotbal FC Viitorul 

Ungheni condusă de dnul Ghenadie Bereghici. Pe parcursul anilor 2021 – 2022 am participat la 

mai multe meciuri cu diferite echipe din or. Chişinău, Călăraşi, Nisporeni. Fiecare meci l-am 

jucat cu entuziasm şi satisfacţie, şi chiar dacă au fost meciuri în care echipa noastră nu a câştigat, 

eu înţelegeam că trebuie să mă antrenez mai mult şi de fiecare dată învăţam din propriile greşeli. 

Ţara mea, Moldova, are mulţi sportivi de performanţă care au făcut-o cunoscută în toată 

lumea. De aceea, eu vreau să joc în echipa naţională de fotbal pentru a deveni un fotbalist de 

valoare care să contribuie la prestigiul ţării. Doar prin păstrarea sentimentului patriotic, prin 

puterea de a cunoaşte şi a cultiva valorile ţării mele, voi reuşi să demonstrez că Moldova creşte 

oameni cinstiţi şi care contribuie la dezvoltarea armonioasă a ţării. E un drum lung în care am 

multe de învăţat,dar voi depune eforturi mari să reuşesc. 

Eu, ca tânăr sportiv în devenire, susţin cu tărie echipa naţională de fotbal pentru că sunt 

mândru de munca enormă pe care o fac zi de zi cu scopul de a avea rezultate remarcabile. 

Culoarea albastră a echipei ne demonstrează pozitivismul jucătorilor, autoritatea şi succesul pe 

care îl pot obţine la fiecare meci.De asemenea, albastrul este asociat cu sportivitatea, adică 

energie, competitivitate, rezistenţă fizică. 

Mi-ar plăcea ca timpul frumos pe care îl petrec la antrenamentele de fotbal să se reflecte cu 

anii în devenirea mea ca fotbalist de succes. Ştiu că acest lucru este realizabil dacă voi munci cu 

ambiţie, curaj şi încredere în forţele proprii, ghidându-mă după mott-ul lui Robert Collier: 

„Succesul este suma unor eforturi mici, repetate zi de zi”. 

Fotbalul nu înseamnă doar o echipă de jucători care aleargă după o minge. Fotbalul 

construieşte oameni cu disciplină şi organizare, oameni cu ambiţie şi gândire strategică. Iar eu 

vreau să fiu unul dintre ei. 
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