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Dumitru Dumitriu a fost numit în funcția de antrenor principal al echipei de fotbal Steaua
București, în locul italianului Massimo Pedrazzini, anunță clubul pe site-ul său oficial.
Pedrazzini, a părăsit echipa campioană, ajungând la un acord amiabil pentru desfacerea
contractului de muncă, menționează sursa citată.
Dumitru Dumitriu va colabora, in continuare, cu staff-ul format din Nicolae Dică, Ciprian Prună,
Marius Popa și Mirel Rădoi, directorul sportiv al Stelei, care de fapt a fost antrenorul de facto al
echipei de la începutul sezonului.
Massimo Pedrazzini (57 de ani) a activat la grupele de juniori, apoi la Under 18-19 la AC Milan,
a fost tehnician la aceeași categorie de vârstă la Internazionale Milano în 1996-1997, iar in
1997-1998 a fost antrenor la Pro Sesto Calcio tineret. In perioada 1998-2000 a pregătit grupele
U-17, U-18-19 ale clubului Inter Milano, iar apoi a fost coordonator al Centrului de juniori al
grupării italiene.
Pedrazzini a fost secund al lui Marcelo Lippi la Inter Milano în sezonul 2000-2001, după care în
sezonul următor a antrenat tineretul echipei Hellas Verona. În 2002-2003 a fost antrenor
principal în Serie C2, la Monza, iar în sezonul 2002-2003 a fost principal la Mantova (Serie C2).
A venit la Steaua, în sezonul 2004-2005, împreună cu Walter Zenga, contribuind la câștigarea
titlului și la calificarea în primăvara Cupei UEFA, unde Steaua a eliminat deținătoarea trofeului,
Valencia. A mai lucrat, din postura de antrenor secund al lui Zenga la Steaua Rosie Belgrad,
Gaziantepspor și Al Ain.
În vara anului 2007 a revenit la Steaua, ca secund al lui Gheorghe Hagi. În perioada
septembrie-octombrie 2007, dar și la finalul sezonului 2008-2009 a fost antrenor principal
interimar al Stelei. În vara anului 2009 a părăsit Steaua pentru Palermo, unde a ocupat postul
de antrenor secund al lui Walter Zenga. De asemenea, a mai lucrat cu Walter Zenga la Al Nasr,
în Emiratele Arabe Unite.
În ultimii ani, Pedrazzini a ocupat funcția de director tehnic al Centrului de Copii și Juniori al
clubului Steaua.
Dumitru Dumitriu s-a născut pe 19 noiembrie 1945, la București, și a jucat pentru Steaua între
1962 și 1972, perioadă în care a câștigat trei Cupe ale României (1969-1971). În 1972 a trecut
la Satu Mare, apoi la FC Galați și s-a retras din activitate de la ICSIM, în 1978.
În ediția 1989-1990 a devenit secund la Steaua și a câștigat eventul în 1989. În 1990-1991 a
pregătit lotul olimpic, apoi pe Dacia Unirea Brăila, în sezonul 1991-1992. A revenit ca antrenor
secund la echipa ''roș-albastră'', în 1992, câștigând din nou titlul, în 1993 și 1994.
A fost numit antrenor secund al lui Anghel Iordănescu la echipa națională și a participat la CM
1994, unde România a obținut cea mai mare performanță din istorie, sferturile de finală.
După Cupa Mondială a devenit principal Steaua și a obținut trei titluri consecutive, între 1995 și
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1997, perioadă în care a cucerit și doua Cupe (1996 și 1997), precum și Supercupa (1995).
Țiți Dumitriu este primul tehnician român care s-a calificat în Champions League, cu Steaua,
unde a ajuns trei ediții la rând. Parcursul său ulterior s-a legat de AEK Atena, Apollon Limassol,
Rapid, Oțelul, Rocar, FC Bacău, Akratitos, FC Bihor, Poli Timișoara, Prefab Modelu, Poli Iași și
FC Clinceni, acolo unde a activat ultima dată. De asemenea, și-a trecut în palmares și titlul
obținut de Steaua în 2005, atunci când s-a aflat pe bancă la ultimele trei meciuri ale sezonului,
după demiterea lui Walter Zenga.
Steaua a ratat calificarea în grupele cupelor europene în acest sezon, a fost învinsă în
Supercupa României de ASA Tg. Mureș și ocupă locul 5 în campionat, după nouă etape, cu 16
puncte. Țiți Dumitriu va debuta oficial la Steaua duminică, în deplasare, cu ACS Poli Timișoara
(21,00). AGERPRES
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