
BULETIN 
INFORMATIV Aprilie

2022

Nr. 
105

22



PAGINA 2

Ed
ito

ria
l BULETIN INFORMATIV // 22 APRILIE 2022

Poate că va veni o 
zi în care vom reuși să 
înțelegem că sportul 
este, de cele mai multe 
ori, mai aproape de 
imprevizibilul artei decât 
de rigoarea științei. Sau, 
cel puțin, ar trebui să 
fie mai repede încadrat, 
mai cu seamă prin 
marii săi performeri, 
prin marile sale vedete, 
într-o formă modernă de 
artă, definită ca atare și în concordanță 
cu timpurile noi pe care le trăim. Nu 
vorbim cu toții, de atâția ani, de artiști ai 
balonului ca Pele, Maradona, Ronaldinho, 
Messi, Balaci, Dobrin, Hagi sau Adrian 
Ilie? Nu avem conceptul de fotbal-
spectacol? Oare baschetul profesionist 
american, NBA, nu e exponențial pentru 
această dilemă care nici măcar nu mai 
reprezintă o dilemă? Ce au reprezentat 
Magic Johnson sau Michael Jordan?  Artă 
sau știință?

Și artă și știință, ar trebui să admitem. 
Programele de antrenament ale lui 
Pep Guardiola, Jurgen Klopp sunt o 
expresie a științei, și oferă ca rezultat o 
formă a artei. Organizarea impecabilă, 
traseele de joc, implicarea emoțională, 
toate se subordonează unei idei despre 
perfecțiune și … artă, nu-i așa?

“Per aspera ad astra” spunea Seneca, 
adică, în traducere din frumoasa limbă 
latină, “pe căi aspre către stele”. Ideea 
este că succesul nu este un fruct care 
cade singur din pomul vieții în palma 

omului. Iar sportul, cu 
latura sa fie artistică, fie 
ea pregnant științifică, 
presupune muncă, 
muncă și iar muncă. 
Abia apoi putem vorbi 
despre maniera de 
exprimare, de rezultatul 
în planul performanței al 
acestei munci, al acestui 
efort lung și greu de dus, 
atât fizic, cât și în plan 
mental, mai ales în plan 

mental, acolo unde uzura are consecințe 
mai mari decât ne putem imagina.

Nici măcar să culegi fructul acestei 
munci nu e un lucru ușor. Drumul spre 
victorie, indiferent de modalitatea de 
expresie a acesteia, este un drum dificil. 
“Per aspera”.

Latinii mai aveau o formulă a aceleiași 
idei: Ad augusta per angusta. Un joc 
de cuvinte, e adevărat, dar totodată un 
joc provocator al conștiinței fiecărui 
nume mare de pe această scenă uriașă 
a sportului în general, a fotbalului, în 
special.

Despre creativitate în sport este 
vorba. Creativitate care înseamnă mai 
ales muncă. Care înseamnă fantezie, 
imaginație, desigur, artă, uneori, dar 
întotdeauna muncă. Repetiții și repetiție. 
Exerciții. Adică tot muncă! Astfel, ca 
o concluzie, să admitem că latura 
artistică e dependentă de muncă. Iar cea 
științifică, o constantă a evoluției în sport, 
de asemenea.

EDITORIAL
Despre creativitate în sport
 Justin Ștefan, Secretar General LPF



INTERVIU
Interviu cu Andrei Tofan 
(FC Argeș)
  realizat de Marius Duinea și Octavian Țopa

Fundașul Andrei Tofan este unul dintre jucătorii de bază ai echipei FC Argeș, 
contribuind la calificarea alb-violeților în premieră în play-off-ul Ligii I. Andrei este 
de cinci ani la gruparea din Trivale și i-a cucerit pe suporteri prin capacitatea sa mare 
de efort și evoluțiile constant bune. Fotbalistul în vârstă de 25 de ani vrea să încheie 
sezonul în forță și își dorește enorm ca echipa sa să câștige Cupa României, trofeu care 
lipsește din vitrina piteștenilor. Chiar dacă FC Voluntari a câștigat cu 2-0 manșa tur a 
semifinalelor Cupei României, jucătorul alb-violeților este convins că FC Argeș poate 
întoarce acest rezultat.   

Interviu
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1 Cum ai caracteriza 
acest sezon pentru 
FC Argeș? Ești 

mulțumit de ce ai realizat 
în acest an cu echipa? 

Acest sezon a fost unul 
greu, ținând cont că nu 
l-am început așa cum 
ne doream cu toții, dar 
am luptat până la capăt 

și nu am renunțat nicio 
secundă la obiectivul 
nostru. Am crezut în noi 
și asta ne-a făcut să îl 
realizăm! Sunt mulțumit 
că ne-am îndeplinit primul 
obiectiv, calificarea în play-
off, dar îmi doresc foarte 
mult să câștigăm și Cupa 
României.

2 Ce crezi că îți mai 
trebuie pentru a-ți 
îmbunătăți jocul? 

 (Zâmbește) Câte ceva din 
toate! Tot timpul este loc 
de îmbunătățire, indiferent 
cât de bine ai juca. Ca și 
în viață, permanent ai 
de învățat la fotbal. Cu 
multă muncă și răbdare, 

Andrei Tofan
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sunt sigur că voi reuși. În 
fiecare zi încerc să mă 
autodepășesc, dar cred că 
cel mai important este să 
faci cu plăcere ceea ce faci 
și să crezi tot timpul că poți 
deveni mai bun. 

3 Cum vezi returul 
semifinalei Cupei 
cu FC Voluntari? Ce 

șanse de calificare mai 
are FC Argeș? 

Va fi ca o finală! Sunt sigur 
că va fi un meci frumos, în 
care noi va trebui să dăm 
200% pentru a întoarce 
scorul. Sunt încrezător că 
ne putem califica în finală. 
Avem șansa noastră de 
a ne lupta pentru trofeul 
pus în joc și ne-o vom juca 
până la capăt. Evoluăm 
acasă, în fața propriilor 
suporteri și sunt sigur că 
vor veni în număr foarte 
mare să ne susțină. Aportul 
publicului va conta foarte 

mult. Noi vom face tot 
posibilul să îi răsplătim 
pe fani cu un joc bun și o 
calificare. 

4 Ce ar însemna o 
nouă finală pentru 
FC Argeș, după 

cea din 1965, pierdută în 
fata Universității Cluj? 

Ar însemna foarte mult 
pentru toată lumea! Ar 
fi o performanță pentru 
fotbalul argeșean și o 
mare bucurie pentru 
oamenii orașului, pentru 
noi și pentru suporterii 
care așteaptă de foarte 
mult timp această finală. 
Gândul meu este sa câștig 
primul meu trofeu cu FC 
Argeș și m-aș bucura să se 
întâmple acum, ar fi mare 
sărbătoare la Pitești! 

5 Ce aștepți cel mai 
mult de la cariera 
ta de fotbalist? 

Visul meu este să joc la 
cel mai înalt nivel și să 
îmbrac tricoul naționalei 
României. Regret că nu am 
avut ocazia să o fac până 
acum, dar nu este timpul 
trecut. Ar fi o mândrie și o 
mare onoare să joc pentru 
România. Acesta trebuie 
să fie visul oricărui copil 
atunci când se apucă de 
fotbal. Să muncească în 
fiecare zi și să creadă tot 
timpul că poate realiza ce 
și-a propus.

6 Unde te vezi jucând 
peste doi – trei ani?

Aș vrea să fac lucruri 
frumoase aici, deci cred 
că tot la Pitești mă văd 
jucând. Vreau să îmi fac 
treaba cât mai bine la FC 
Argeș, iar abia apoi vom 
vedea ce va fi.

Andrei Tofan
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INTERVIU
Interviu cu Cornel Dinu 
(Chindia Târgoviște)
  realizat de Cristian Ionuț Marin și Octavian Țopa

1 Cornel, cum vedeți 
meciul de la Arad? 

Meciul cu UTA, de 
sâmbătă, este foarte 
important pentru noi, 
prin prisma punctelor 
puse în joc. Suntem în 
situația în care orice 
punct contează, atârnă 
greu, iar dacă va fi victorie 
la Arad, va fi cu atât mai 
bine pentru noi. Ne dorim 
să evităm barajul de 
menținere în prima ligă. 

2 Echipa trece 
printr-o perioadă 
cu rezultate 

oscilante, înfrângeri 
cu Mioveni și Dinamo, 
apoi victorie la Clinceni, 
pentru ca ultima etapă 
să aducă un alt eșec, 
cu FC Botoșani. Cum 
comentezi această stare 
de fapt?

Nu știu ce să zic, se pare 
că nu ne regăsim, nu 
reușim să ne concentrăm 
suficient … Trecem 
printr-o perioadă nefastă, 
grea, din punct de 

vedere al rezultatelor. 
Am câștigat la Clinceni 
în fața unui adversar care 
nu este unul puternic. 
Regretăm greșelile din 
jocul cu Botoșani, unde 
nu am jucat rău, dar am 
primit goluri nepermis 
de ușor. Nu-mi vine nici 
acum să cred că s-a putut 
întâmpla asta!

3 Ultimele deplasări 
de la Arad s-au 
încheiat cu victorii 

ale Chindiei. Credeți că 
puteți repeta această 
performanță?

Poartă un nume cu greutate în fotbalul românesc, amplificat de faptul că este 
dâmbovițean get-beget, la fel ca și fosta mare glorie care aproape se confundă cu 
istoria lui Dinamo! Născut pe 9 iunie 1989, Cornel Dinu joacă din 1 iulie 2011 la Chindia, 
după câteva sezoane petrecute la FCM Târgoviște. A debutat în prima ligă pe 19 iulie 
2019, în partida Chindia - Viitorul Constanța 0-1 și, de atunci, a adunat la cel mai înalt 
nivel 57 de partide în care nu a văzut niciodată cartonașul roșu, chiar dacă este fundaș. 
Din păcate, în acest sezon, s-a accidentat grav pe 1 octombrie, în debutul jocului cu 
FCSB, de la Ploiești, și a pierdut 19 etape de campionat! A revenit abia în prima rundă a 
play-out-ului, cu FC U Craiova 1948, dar privește viitorul cu optimism, chiar dacă echipa 
sa nu traversează o perioadă competițională foarte bună. 
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Cornel Dinu
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Da, am putea spune că ne 
priește stadionul nou de 
la Arad, ne-a purtat noroc. 
Sperăm ca și acum să ne 
întoarcem cu cele trei 
puncte. 

4 Accidentarea 
suferită cu FCSB 
te-a ținut departe 

de gazon luni bune. Cum 
te simți acum? 

A fost greu, medicii la care 
am fost la început nu mi-
au pus diagnosticul corect. 
Am avut cu totul cinci 

luni de pauză, însă abia în 
ultima lună am descoperit 
cauza reală și am putut 
să mă recuperez cum 
trebuie. Acum sunt OK, nu 
mai am nicio problemă 
medicală. Regret însă că 
nu am fost sănătos și nu 
mi-am putut ajuta echipa. 

5 Vine Paștele, 
ce le transmiți 
suporterilor 

Chindiei? 

Le transmit să fie aproape 
de noi, chiar dacă 

traversăm momente nu 
tocmai fericite. Cu ocazia 
Sfintelor Sărbători, le 
doresc să fie sănătoși și 
ei, și familiile lor! Sărbători 
liniștite tuturor!

englez. Înainte de a vorbi 
totuși de o plecare, mi-aș 
dori foarte mult să câștig 
titlul cu numărul 27 din 
istoria clubului! Am ales 
numărul pe care îl port pe 
spate cu gândul la acest 
lucru și ar fi, cu siguranță, 
o mare bucurie. Și un vis 
devenit realitate!

Cornel Dinu
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După titlul din 1974, 
primul din istorie, Craiova 
a început să sufere. Unii 
spun că bucuria triumfului 
nu acoperise în totalitate 
durerea pierderii din 1973, 
când Ştiinţa terminase pe 
doi, la golaveraj. Îi lipsise 
un gol, unul singur, şi 
asta pentru că Dinamo îşi 
amânase un joc, cel cu CFR 
Cluj, pentru... 13 minute. 
Înaintea ultimei runde (era, 
practic, vorba de două restanţe), Craiova 
avea un avans de două puncte şi golaveraj 
mai bun, 54-35, faţă de 47-32 cât avea 
Dinamo. Meciurile încep simultan, iar 
Dinamo ştie un lucru: dacă „U” pierde la 
Arad, cu UTA, CFR Cluj trebuie să piardă 
în Ştefan cel Mare la 4 goluri! Broşovschi 
înscrie pentru UTA, iar la Bucureşti arbitrul 
sătmărean Otto Anderco, motivând că 
plouă torenţial, retrage echipele la cabine 
pentru exact 13 minute. Meciul de la 
Arad se încheie, Craiova e în genunchi, 
iar la radio se anunţă cum Dinamo face 
diferenţa necesară; după Viorel Sălceanu 
şi Dumitrache, de două ori, înscrie şi 
Alexandru Moldovan: 4-0! „Le-am dat 
prima noastră celor de la CFR”, avea 
să recunoască, după ani, Sălceanu. „Iar 
conducerea noastră s-a asigurat, cu bani 
mulţi, că UTA va face tot ce-i posibil să 
bată pe Craiova. Şi aşa a fost!”, spune 
acelaşi Sălceanu.

Anul următor, ’74, situaţia e perfect 
identică. Ultima etapă, Craiova are 
două puncte avans şi joacă la Ploieşti, 
cu Petrolul. Dacă pierde, Dinamo e 
campioană – cu o condiţie: s-o bată în 
Ştefan cel Mare pe FC Argeş, campioana 
din ’72, la 7 goluri diferenţă. Ceea ce se 
întâmplă, Dobrin şi ai săi fac figuraţie, 
rezultatul e într-adevăr 7-0, dar Ştiinţa 
rezistă la Ploieşti, 0-0 şi e campioană. 
(Între altele, în acel meci debutează, la „U”, 
Negrilă.)

Cum spuneam, aceste 
sezoane, cu o medie de 
40.000 de spectatori pe 
Central, ard şi prefac în 
legendă o echipă. Adrian 
Păunescu lansează, în 
Flacăra, după titlul pierdut 
în ’73, sintagma „campioana 
unei mari iubiri”, ca replică 
în oglindă la Dinamo – 
campioana României.

În 1975, Ştiinţa dă înapoi: 
termină pe 3, după Dinamo 

şi ASA Tg. Mureş, dar se califică prima 
dată în finala Cupei. O va pierde, în 
faţa Rapidului, care venea din B, cu 1-2. 
Oblemenco, tot el, trecut de 30 de ani, 
deschide scorul pe „23 August”, într-o 
nocturnă de vis, dar un puşti, Nae Manea, 
fugit din spital în papuci şi halat, egalează, 
trimite meciul în prelungiri, oltenii rămân 
fără doi jucători, eliminaţi de Rainea, 
acelaşi Rainea dă fault în atac la Balaci, 
la un gol perfect regulamentar şi tot Nae 
Manea înscrie în minutul 100...

...Sfârşit de capitol. Generaţia 
Oblemenco, Deselnicu, Ţarălungă, Bădin, 
Strâmbeanu se clatină. Suntem în 1976. 
De fapt, sunt în Kuwait City, cu Ilie Balaci, 
pe ţărmul Mării Arabiei, în 2010. Ilie 
fumează, fumez şi eu. „În ’76? Terminăm 
pe 6, în Cupă ne scot unii de la CSU Galaţi, 
echipă de B, în semifinale. În toamnă vine 
Teaşcă şi, în prima etapă, zice Ilie, batem 
la Bucureşti pe Progresul cu 5-1, eu dau 4, 
unul Cârţu. Purcaru era în poartă, Negrilă, 
Constantinescu, Talibă Deselnicu şi 
Purima pe spate, Ştefănescu şi Beldeanu 
mijlocaşi, Ţarălungă, eu Donose şi Cârţu 
– în atac. Am luat 10 în Sportul, a doua zi... 
Da, Deselnicu mai era...” „Şi Oblemenco?” 
„Nea Nelu, nu... atunci, în campionatul ăla, 
i-a gonit Teaşcă din oraş... în primăvară, 
din cauza cutremurului din 4 martie, 
returul a început mai târziu, ei s-au dus la 
Galaţi şi au şi promovat anul ăla cu FCM 
Galaţi din B în A... Dar atunci, în primăvara 

CRONICĂ
Balaci despre Titi Teașcă
  realizată de Marius Mitran

Cronică
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Constantin "Titi" Teașcă

aia, Piticu’, Micu’ Napoleon a vrut să ne 
execute şi pe mine, şi pe Beldeanu, pe 
mai mulţi.” Ilie trage din ţigară. Privirea e 
departe, dincolo de ape, ca în copilărie, la 
Bistreţ. Refac din ziare momentul.

E 4 martie 1977. La ora 21 şi 22 de 
minute, un cutremur de 7,2 grade pe 
scara Richter pune ţara la pământ. 
Ceauşescu e în Nigeria, îl invitase 
Olusegun Obasanjo, preşedintele lor. 
„După cutremurul ăla l-a apucat. În retur 
s-a ţinut de capul nostru, pe la facultate, 
pe la rectorat. A trimis telegrame de 
mulţumire partidului, de fapt el era o 
creaţie a partidului. Mulţi au zis că el a 
fost creatorul Craiovei Maxima, dar nu 
e aşa. Am terminat pe 3 anul ăla, după 
Dinamo şi Steaua, dar am luat Cupa, 
prima din istoria noastră, 2-1 cu Steaua, 
pe Republicii. El îi mulţumea pe secretarii 
de partid, că ce bine o ducem, ce repede 
ne-am refăcut, şi prin spate incita publicul 
împotriva mea, a lui Aurică. Le spunea tot 
felul de prostii. Odată a apucat să promită 
că pleacă dacă nu i se îndeplineşte nu 
ştiu ce dorinţă şi ăia de la Universitatea 
l-au lăsat din braţe. A doua zi, mi-aduc 
aminte, oraşul era la pământ, el stătea 
în blocul ăla frumos din faţa Primăriei, 
la English Park şi gesticula, cu valizele în 
mână, cu pălărie pe cap... un personaj... 
Dooooomnilooor, striga, vreţi să ştiţi ce 
face Ilie Balaci? Pe unde umblă? Cine e 
Aurică Beldeanu? Strângea lumea ca la 

urs, juca teatru. Pe unde umblam eu?! 
Aveam 20 de ani şi o prietenă, din şcoală. 
Pe Dana, care e cu mine de când eram 
un puşti... În sfârşit, până la finală l-am 
făcut noi să plece. A zis că să ne dea afară. 
L-am dat noi pe el. Pe bancă a stat nea Titi 
Deliu, el scria în Flacăra, peste câteva zile, 
cum l-a condus pe nea Titi, cum ştia el că 
Vigu o să rateze penalty... tot. Eu cu Sorin 
am dat golurile. Şi de el ne-am despărţit, 
Dumnezeu să-l ierte; da, atunci, după 
primăvara aia s-a născut Craiova Maxima, 
dar formula ei, se poate verifica, nu-i 
aparţine.” Marele Blond, singurul geniu pe 
care l-am cunoscut, tace. „Eu şi când eram 
la naţională n-am acceptat ca Ştefan 
Covaci să mă dea la o parte, nu eram mut. 
Mă, Ilie, mai taci, zicea nea Tinel Stănescu, 
secundul lui Covaci, dar antrenor principal 
la noi, la Craiova, mai taci, mă, Ilie, că nu 
te mai chem la lot, nu mai vii la naţională. 
Ba, ai grijă mata, nea Tinele, că nu te mai 
primesc eu pe la Craiova...”

Ilie îşi aprinde iar o ţigară. „Ce om, nea 
Tinel! Ce om...” Are o lacrimă în cristalul 
ochilor. Sau poate e doar reflexia mării. 
Probabil. „Da, Marius, atunci s-a născut 
Craiova Maxima...” Ilie, campion şi-n ’74, 
cu „campioana unei mari iubiri”, ştie cel 
mai bine cum a fost. Cum era. Cum erau. 
Acum 48 de ani...

De aproape patru ani nu mai este nici 
Balaci, geniul tutelar al tuturor lucrurilor 
bune întâmplate Craiovei.
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