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Aș vrea să mă întorc 
la o anumită analiză 
a fenomenului fotbal 
după ce am văzut 
tragerea la sorți de 
la Doha a grupelor 
turneului final al 
Campionatului Mondial 
care se va desfășura 
în lunile noiembrie și 
decembrie în Qatar. 
Știm cu toții de acum 
componența acestor 
grupe ale elitei, dar 
altceva mi-a atras atenția odată cu 
apariția acestui moment, repetat o 
dată la patru ani, și de la care România 
absentează de aproape un sfert de 
secol, din păcate pentru ea și pentru 
noi. Și, când spun România, mă gândesc 
nu doar la echipa națională de fotbal. 
Sau nu doar la fotbal. Și asta pentru că 
implicațiile sociale, în primul rând, ale 
prezenței (sau absenței!) selecționatei 
noastre de la Cupa Mondială, în toți 
acești ani, sunt, în continuare, o amplă 
temă de discuție.

Mă refer la puterea extraordinară de 
seducție, în primul rând, pe care fotbalul 
o exercită asupra întregii planete. Cel 
mai popular joc sportiv inventat de om 
își trăiește, de mai bine de o sută de ani, 
propria poveste fascinantă și, uneori, noi 
făcând parte din ea, am înțeles că esența 
fotbalului este acolo, din toate punctele 
de vedere.

Între timpul trăirii acestui sport-
fenomen și cel al mărturisirii, ori, atunci 
când a fost cazul, cel al participării, noi 
am realizat cât de puternic este fotbalul, 
cât de important.

De la prima ediție a 
Cupei Mondiale, cea 
disputată în Uruguay, 
în 1930, s-a parcurs, un 
veac aproape, o întreagă 
gamă de transformări, 
iar astăzi avem încă 
un turneu final care 
să aducă și să producă 
noutăți cu implicații 
globale. De natură 
sportivă, economică, 
financiară, ba cred, dacă 
mă gândesc bine, și de 

natură sentimentală.
Unde suntem azi? În ce moment al 

dezvoltării acestui fotbal cu implicații 
uriașe?

Cred că răspunsul corect ar cuprinde 
în el vârful acestei implicări totale a 
fotbalului în societate. “Nous dansons 
sur un volcan” spun francezii. Dansăm 
pe un vulcan, într-adevăr. E atât de 
fascinant acest dans încât e foarte 
posibil ca marea sărbătoare să aducă în 
jurul său și mai multe, din ce în ce mai 
multe, dorințe la așa numita, de către 
noi mai ales, “masă a bogaților”. De 
altfel, la ediția următoare, de peste patru 
ani, a Campionatului Mondial, care se va 
desfășura în trei (!) țări, Canada, Statele 
Unite ale Americii și Mexic, vor fi 48 de 
selecționate și se vor juca nu mai puțin 
de 80 de meciuri.

Închei cu speranța, aproape convertită 
în credință, că vom fi și noi acolo, după 
28 de ani. Mai ales că de edițiile din 
Mexic, 1970, și Statele Unite, 1994, ne 
aducem aminte nu doar cu nostalgie, ci 
și cu mândrie!

EDITORIAL
Fotbal global
 Justin Ștefan, Secretar General LPF



”A fost un turneul de calificare foarte 
dificil, cu echipe foarte bune, dar noi 
am jucat bine în primele două meciuri 
și ne-am îndeplinit obiectivul. Mă bucur 
că am reușit să marchez în primul meci, 
dar toată echipa a jucat foarte bine. Din 
păcate, în alt doilea meci nu am putut 
evolua, am avut niște mici probleme 
medicale, iar al treilea, în care am intrat 
puține minute, nu a mai contat. Ne 
dorim ca la turneul final să prindem cel 
puțin o semifinală și chiar să câștigăm, 

de ce nu. Trebuie să mergem în Slovacia 
cu încredere, avem o generație foarte 
bună și putem face performanțe mari. 
Sunt mândru că ne-am calificat, dar 
acum trebuie să muncesc la fel de 
susținut. Pentru a ajuta echipa de club 
și pentru a fi bine pregătit când voi fi 
chemat la națională”, a declarat Eduard 
Radaslavescu, cel despre care Gheorghe 
Hagi a spus recent că este ”cel mai 
complet tânăr mijlocaș din Liga 1.

INTERVIU
Șapte tineri fotbaliști de la Farul s-au calificat la Euro
Pe urmele generație lui Ianis și Răzvan Marin
  realizat de Sorin Teodoreanu și Octavian Țopa

Echipa națională U-19 s-a calificat spectaculos, dintr-o grupă grea (Croația, Islanda, 
Georgia), la turneul final al Campionatului European care va avea loc în Slovacia, în 
această vară. Din lotul pe care l-a avut la dispoziție antrenorul Adrian Văsâi au făcut 
parte șapte jucători de la Farul, cel mai mare număr dat de un singur club la toate 
loturile naționale de juniori!

Cei șapte magnifici ai Constanței fotbalistice sunt Gabriel Dănuleasa, Dan Sîrbu, 
Nicolas Popescu, Eduard Radaslavescu, Răzvan Tănasă, Luca Andronache și Ștefan 
Bodișteanu. Ei formează o generație cel puțin la fel de talentată ca cea cu care ne-am 
mândrit la Euro U-21 și din care făceau parte o mulțime de tineri fotbaliști crescuți sau 
trecuți pe la Academia Gheorghe Hagi, Căbuz, Manea, Ghiță, Ciobanu, Răzvan Marin, 
Cicâldău, Doru Dumitrescu, Coman sau Ianis Hagi fiind doar câteva exemple.

Interviu
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Dan Sîrbu este căpitanul echipei 
naționale U-19. Din păcate, o viroză 
puternică l-a împiedicat să evolueze 
multe minute în cele trei meciuri. ”Am 
jucat doar în ultimul meci, cu Islanda, 
pentru că am răcit foarte tare. Am 
fost izolat la hotel și nu mi-am putut 
încuraja colegii decât prin mesaje pe 
grupul de WhatsApp, nu am putut 
nici măcar merge la stadion, să le fac 
galerie. Sper să nu mai același ghinion 
în vară, îmi doresc enorm să fiu în 
teren și să-mi ajut echipa. Îmi doresc, 
de asemenea să ieșim din grupe și 
să mergem la Campionatul Mondial. 
Suntem o generație bună și credem 
în noi. Pentru mine a fost un sezon de 
referință, am debutat la prima ligă și 
ne-am calificat la Euro, unde vreau 
să facem o figură frumoasă”, spune 
tânărul fotbalist.

Gabriel Dănuleasa a jucat în toate 
meciurile din Croația, fiind unul dintre 
cei mai apreciați tricolori. ”Vă mulțumim 
foarte mult pentru aprecieri și pentru 
că ne-ați susținut de acasă pe toată 
durata turneului. A fost greu, dar am 
făcut față presiunii și adversarilor. Ne 
bucurăm imens că ne-am calificat. Am 
simțit o bucurie suplimentară când 
am marcat în poarta Georgiei, dar cel 
mai important este că echipa a jucat 
excellent. Cu Croația a fost foarte greu, 
era și gazdă, dar ne-am mobilizat 
bine și am demonstrat că suntem o 
echipă în adevăratul sens al cuvântului. 
Acum, ne dorim cel puțin să egalăm 
performanța echipei U-21 și să ajungem 
în semifinale. Apoi, vom vedea ce va 
mai fi. Până atunci, avem Liga Elitelor, 
meciurile din Liga a 3-a, unde ne dorim 
să intrăm în play-off. Nu e timp de 
sărbătorit, trebuie să muncim susținut”, 
a spus talentatul fotbalist.

Dan Sîrbu

Gabriel Dănuleasa
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INTERVIU
Interviu cu Răzvan Grădinaru 
(FC Dinamo București)
  realizat de Ionel Culina și Octavian Țopa

1 Ce te-a convins să 
vii la Dinamo?

Mi-am dorit să vin mai 
aproape de casă și, când 
am primit oferta de 
la domnul Zăvăleanu, 
m-am bucurat. Dânsul 
a fost corect cu mine, 
mi-a spus că mă dorește 
la club. Dinamo este un 
brand important pentru 
România. Eu am început 
fotbalul la Dinamo și mi-a 
dorit să joc fotbal pentru 
Dinamo, chiar dacă, 
pentru o perioadă, am 
jucat și la Steaua. Acum, 
situația este grea, dar 

îmi doresc să ajut, să ne 
salvăm de la retrogradare 
fără baraj.

2 Ce îți dorești 
cel mai mult să 
câștigi ca jucător 

cu Dinamo și nu ne 
referim la bani?

Puncte pe teren cu 
echipa, în primul rând, 
iar din vară să ne facem 
mândri suporterii, pentru 
că avem o masă mare 
de susținători în spatele 
nostru și nu vreau să îi 
mai dezamăgim. Îmi 
doresc să reașezăm 
Dinamo unde îi este locul, 

adică între primele șase, 
cel puțin!

3 Cu ce fost mare 
antrenor sau 
jucător ți-ar 

plăcea să te întâlnești?

Am avut onoarea să 
lucrez cu mulți antrenori 
care au fost fotbaliști 
importanți. Am lucrat 
cu domnul Hagi, de la 
dânsul am învățat cum să 
rezist la presiune, aceasta 
este cea mai importantă 
calitate pe care am 
acumulat-o acolo. Am 
întâlnit mulți oameni 
importanți din fotbal și de 

Răzvan Toni Augustin Grădinaru s-a născut pe 23 august 1995, la București. A început 
fotbalul la Dinamo, dar a terminat junioratul la Steaua. A debutat pe 11 aprilie 2014, 
în partida Steaua –  SC Vaslui 0-1. Răzvan Grădinaru a mai evoluat în cariera sa pentru 
Oțelul Galați, Concordia Chiajna, Politehnica Iași, FC Voluntari, Viitorul Constanța și 
Gaz Metan Mediaș, adunând 221 de meciuri în prima ligă, în care a marcat de șapte 
ori și a dat 13 pase decisive. Este al 70-lea jucător din istorie care a evoluat pentru cele 
două mari rivale bucureștene.
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la fiecare am încercat să 
”împrumut”, ca să zic așa, 
câte ceva.

4 Cine te-a ajutat cel 
mai mult pentru a 
deveni fotbalist? 

Singurul om din fotbal 
care m-a ajutat este 
domnul Cristi Tănase, 
președintele de la 
Concordia Chiajna. Dânsul 
mi-a fost ca un tată, 
mă lăuda când jucam 
bine și mă certa când 
evoluam slab. Apoi, a fost 
o problema de familie, 
am un unchi, mare 
dinamovist, care m-a dus 
la fotbal și m-a susținut 
permanent. Părinții 
mei nu aveau o situație 
financiară foarte bună și el 
mi-a cumpărat tot ce mi-a 
trebuit, din prima zi până 
la primul contract.

5 Crezi că Dușan 
Uhrin a descoperit 
noul fundaș 

dreapta al echipei 
naționale?

Povestea asta m-a urmărit 
toată cariera, am jucat 
și fundaș dreapta pe la 
aproape toate echipele 
la care am fost. Nu este 
neapărat postul meu 
preferat, nu-l iubesc așa de 
mult, dar în momentul de 
față este nevoie să-l acopăr 
și vreau să-mi fac treaba 
cât mai bine, să acumulăm 
puncte. Din vară, dacă va 
nevoie să joc tot acolo, nu 
va fi nicio problemă. Eu 
sunt un om de echipă, 
joc pentru echipă și vreau 
binele ei. 

6 De ce ai ales 
Dinamo și nu ai 
preferat un transfer 

în străinătate?

Am plecat dintr-o situație 
grea, la Mediaș. Nu am 
crezut niciodată că se va 
întâmpla ce s-a întâmplat 

acolo! Am ales oferta lui 
Dinamo pentru că este 
într-un moment greu 
și cred că pot ajuta cu 
calitățile mele.

7 Crezi că Dinamo 
se va salva fără 
baraj?

Da, eu chiar cred în 
varianta asta. Nu pentru că 
am câștigat ultimul meci, 
pentru că am primit puțin 
moral. Nu! Avem nevoie 
de puncte, jucăm cu două 
echipe care sunt deasupra 
noastră, vor fi meciuri de 
șase puncte, iar dacă vom 
bate Craiova, vom avea 
finala cu Mioveni. Plus că 
mai avem două obstacole, 
Mediaș și Clinceni, unde nu 
avem voie să ne încurcăm. 
Important este primul, cel 
cu Craiova. Dacă reușim 
victoria, partida cu Mioveni 
va fi ca una pentru cupele 
europene!
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Acum câteva zile, pe 1 
aprilie, s-au împlinit 8 ani 
de la moartea profesorului 
Corneliu Andrei Stroe, 
creatorul Craiovei Maxima. 
Rândurile care urmează le-
am scris atunci. De Profesor 
mi-e dor însă în fiecare zi.

Sâmbătă, pe 29 martie 
2014, mi-a spus Marian 
Olaianos, am stat la masă cu 
el înaintea meciului cu FC 
Bihor, era îmbrăcat elegant, 
într-un costum impecabil, glumea, m-a 
întrebat de tine, când facem iar „Replay”-
ul, zâmbea. Aşa zice Marian că a fost, apoi 
el a comentat meciul, Profesorul Corneliu 
Andrei Stroe a mers în tribună, să vadă 
generaţia viitoare, obligată să fie mare, 
aşa cum au fost toate creaţiile lui.

E ultimul lucru pe care l-am aflat 
despre el, toate celelalte sunt din istorie. 
Cu dom’ Profesor, de fiecare dată când 
am vorbit, am învăţat. A fost singurul 
care m-a obligat la acest exerciţiu de 
admiraţie. Singurul. Zicea mereu, grav, 
cu o voce amplă: „Domnule Mitran, 
îmi plac drumurile pe care le faceţi în 
istoria noastră. Memoria şi farmecul nu 
vă trădează.” Tăceam. Dom’ Profesor, 
voiam să-i zic, păi nouă ne e uşor: 
trebuie doar să ţinem minte ceea ce 
Dumneavoastră aţi creat! Totul în jur e 
creaţia Dumneavoastră! Totul. Driblingul 
magnetic al lui Balaci, cântecul de la 
tribuna cu stemă, fenta lui Cârţu, trăsnetul 
lui Oblemenco, fulgerul de pe extremă 
al lui Zoli, eleganţa Căpitanului, forţa lui 
Deselnicu, sclipirile lui Geolgău, gara 
din Craiova ocupată de trenurile cu 
legiunile de studenţi alb-albaştri veniţi 
din toată ţara, ochii lui Ţicleanu, clasa lui 
Donose, detenta lui Cămătaru, stilul lui 
Beldeanu, linia impenetrabilă a apărării pe 
aliniamentul Negrilă – Tilihoi – Ungureanu, 

stângul lui Irimescu, imnul 
lui Păunescu, cursele lui 
Marcu, chitara lui Tudor 
Gheorghe, plonjoanele lui 
Lung, telefoanele cu Ştefan 
Andrei, tunelul lung de la 
vestiare, strigătul lui nea 
Sebi Domozină, centrările 
lui Badea, şerpuirile lui 
Gică Craioveanu, autocarul 
alb-albastru, stetoscopul 
doctorului Frânculescu, Sică 
pentru copiii lui, care eraţi 

toţi, ţigara lui nea Tică Oţet, bara lui Sorin 
de la Sarajevo, bara lui Zoli cu Benfica… 
Barele astea s-au opus până la urmă, mă 
gândesc, dom’ Profesor, să mergem mai 
departe, să continuăm ce-am început, 
să rămânem uniţi. Eu acum, cu toată 
sinceritatea vă spun, dacă mă puteţi auzi, 
şi ştiu că mă auziţi, că pe toţi i-aţi ascultat 
întotdeauna, eu nu sunt supărat şi nici nu 
plâng. Vă dau cuvântul meu de onoare 
că nu plâng. Nu plâng, pentru că ştiu de 
ce aţi plecat. Aţi plecat, nu-i aşa, să daţi 
barele alea la o parte. Să ne unim. Să fim 
iarăşi toţi, gata să-i îngenunchem pe toţi. 
Să continuăm. Să mergem mai departe. 
Să rezistăm. Să daţi barele alea care ne 
separă, care ne dor, care ne împiedică. Aţi 
văzut că aici doar aşa se mai poate, să ne 
unim, să ne strângem şi să-i răsturnăm 
pe toţi ceilalţi. Am înţeles. Ştiu de ce aţi 
plecat, de-acum. Sunt sigur că în curând 
vom fi iar cum ne-aţi creat. Şi acolo unde 
sunteţi acum, spuneţi cui trebuie, ca de 
la Creator la Creator, să ne dea un pic de 
Ajutor! Restul îl facem noi: ne-au rămas 
notiţele Dumneavoastră. Unele nu-s 
chiar notiţe. De fapt, unii. De fapt, toţi. 
Că plângem. Dar o să ne treacă. Şi ne 
apucăm de treabă. Cum aţi fi vrut. Toţi. 
Împreună. Craiova e pe mâini bune. Ştiaţi. 
Şi eu ştiu de ce aţi plecat, dom’ Profesor! 
Dumnezeu vă va ţine aproape!

CRONICĂ
Magistrul Corneliu Stroe
  realizată de Marius Mitran

Cronică
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Corneliu Andrei Stroe
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