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EDITORIAL

Fotbal în Europa
Justin Ștefan, Secretar General LPF

Finalul sezonului, la noi și, în general, în
campionatele Europei, aduce un aer tare,
cel al înălțimilor. Cel al campioanelor,
aerul laureaților, după întreceri lungi și,
de cele mai multe ori, disputate până în
ultima clipă a ultimului meci din ultima
etapă…
Așa este și firesc să se întâmple,
și luminile, care cad întotdeauna pe
învingător, au rolul lor în povestea
aceasta, care este și ea, tot despre
oameni și emoții, la urma urmei.
Cu atât mai frumoasă mi se pare lupta
în cupele europene, ajunsă și ea în faza
finalelor, cu cât acolo se joacă între cele
mai bune echipe ale continentului. Avem
acolo cel mai frumos fotbal din lume, cu
cei mai buni jucători ai planetei, grație
unor uriașe investiții, înainte de orice
discuție privind calitatea fotbaliștilor și,
bineînțeles, a antrenorilor lor.
Aș rămâne un moment pe acest
subiect al valorii absolute. Cea care
determină, fără doar și poate, și atragerea
de investiții, aici fiind, de fapt, un drum
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cu sens dublu.
În literatura franceză există o vorbă
foarte potrivită pentru această situație
de excelență, totuși: “le facon de donner
vaut mieux que ce au’on donne”, adică
“modul de a da prețuiește mai mult
decât ceea ce se dă”. Marele Corneille,
în opera “Le menteur”, este autorul ei.
Cred că scriitorul francez putea oferi, cu
secole înainte, această frază drept motto
pentru ceea ce avea să se întâmple în
veacul nostru, al sportului și, mai ales, al
fotbalului. Fotbalul în Europa, la cel mai
înalt nivel, cel al cupelor continentale,
este un spectacol minunat care, prin
maniera în care oferă emoții, reușește
să fie mai important decât întrecerea
însăși. Sigur, avem în față finalele la UEFA
Champions League, la Europa League
și la Conference League, ne așteaptă,
prin urmare, marile partide care vor oferi
numele premianților sezonului 2021-2022.
Dar nimic nu poate egala, asta ca să
folosim un termen tot din fotbal, puterea
de seducție a marilor nume care s-au
calificat în aceste ultime reprezentații.
Rămâne, așadar, tot la nivelul
oamenilor care aduc performanța tot
ceea ce contează în materie de charismă,
emoții și chiar investiții. Numele mari
aduc victoriile mari, iar acestea atrag
sponsorii, banii, ba chiar și o anumită
implicare a autorităților din comunitățile
pe care le reprezintă. E bine de știut acest
lucru!
Altfel, fotbalul rămâne o minune, un loc
al transformărilor permanente, un loc din
care, spre fericirea tuturor, nu au dispărut
emoțiile. Ca și cupele europene, emoțiile
acestea europene fac, ca să spun așa, toți
banii!

INTERVIU

Interviu cu Andrei Patache
(FC Botoșani)
realizat de Cristian Prisăcariu și Octavian Țopa

Andrei Alexandru Patache s-a născut pe 29 octombrie 1987, la Botoșani. A debutat în
prima ligă pe 21 iulie 1013, în partida FC Botoșani – CFR Cluj 0-0. De atunci a adunat
184 de meciuri pe prima scenă, devenind un simbol al echipei și al orașului. Săptămâna
trecută, la Mioveni, a reușit primul său gol pentru echipa căreia i-a dat totul.
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A fost un meci frumos și
mă bucur enorm pentru
prima mea reușită. Chiar
mă gândeam în ultimul
an că trebuie să sparg
și eu gheață, luasem în
calcul chiar să-i rog pe
coechipieri să mă lase să
bat eu o lovitură de la 11
metri, dacă va fi cazul ...
(Zâmbește)

Da, se făcuse acum trei patru ani un top al celor
mai longevivi, ca să zic
așa, și eram inclus. Ar ma
fi Camora, la CFR Cluj
(n.n. din 2011), poate mai
sunt și alții, la alte echipe,
dar important este că eu
sunt mulțumit de locul
meu și de munca depusă
pentru binele clubului
nostru. Vă dați seama,

Andrei, ai reușit
primul tău gol
pentru FC Botoșani,
ai spart gheața, cum
se spune. Ce ai simțit în
acel moment?

În acest moment
ești fotbalistul cu
cea mai lungă
activitate la un singur
club ...

este ceva ce mă onorează,
pentru că m-am născut,
am crescut, am făcut
junioratul aici, la Botoșani.
Toate lucrurile, bune, rele,
mi s-au întâmplat cu FC
Botoșani, am luat parte
la toate evenimentele. Și
cele mai multe, până în
prezent, au fost plăcute!

3

Când a fost prima
ta întâlnire cu
acest club?

În 2005, când am fost
cumpărat de la Victoria
Botoșani pentru suma

Andrei Patache
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de 500 de lei sau cam
așa ceva, am și acum
contractul acasă. Atunci
am venit la echipa mare,
după turneul Luceafărul
pe care l-am câștigat în
acei ani. Am dat și patru
goluri atunci și, astfel, am
fost selecționat pentru
cantonamentul primei
echipe.

4

Da, evident. În luna
ianuarie, după ce ne-am
întors din Antalya, am
fost chemat la club și mi
s-a propus să semnez
prelungirea. Am acceptat
imediat și am semnat
pentru încă un an.
Le mulțumesc antrenorilor
și conducătorilor că au, în
continuare, încredere în
mine.

Spuneai că ai fost
cumpărat pentru
500 de lei, dar tu
ce contract aveai?

6

(Zâmbește, din nou)
Atunci eram junior, aveam
17 ani, nu primeam salariu.

Eu am mai zis, dacă
mă voi simți bine, dacă
organismul îmi va permite,
voi evolua cât pot eu mai
mult. Dar acest lucru nu
mai depinde doar de
voința mea, trebuie să mă
ajute corpul. Momentan
sunt într-o formă bună,

5

Acum bănuiesc că
ești mulțumit, de
moment ce tocmai
ți-a prelungit contractul
...

Doar un an? De ce
nu mai mult?

sunt sănătos și pot să
merg mai departe.

7

Mai are FC
Botoșani gânduri
de Conference
League?
A fost o dezamăgire foarte
mare că nu am prins playoff-ul! Tot campionatul
am stat între primele
șase și am căzut în ultima
etapă. Am fost extrem
de afectați, dar acum
ne-am revenit și ne-am
recăpătat încrederea.
Astăzi avem ca obiectiv să
prindem primul baraj, apoi
o să vedem ce se va mai
întâmpla.

8

Aveți șanse și la
primul loc în acest
final de play-out?

Andrei Patache

PAGINA 4

Da, dar depinde și de
ce va face Rapidul. Ar fi
foarte bine să terminăm
pe primul loc. Altfel, ne va
aștepta un meci dificil cu
Rapid, la ei acasă. Mai ales
acum, cu noul stadion al
Rapidului, cu emulația, cu
toată atmosfera de acolo
... Chiar și așa, eu zic că
putem face față.

9

Putem spune că
ratarea play-offului a fost cea mai
mare dezamăgire a ta la
FC Botoșani?
Nu știu dacă nu-i prea
mult spus, dezamăgire

mare a fost și cu
Shkendija, în cupele
europene, când am ratat
calificarea. Am avut și
atunci o ocazie mare și,
da, pot zice că pentru
mine aceea a fost cea mai
mare dezamăgire. Dacă
dădeam gol se putea
schimba situația meciului,
mai ales că ei erau în zece
... Am ratat șansa de a juca
împotriva lui Tottenham,
vroiam să vină o echipă
mare la noi, în România.
Ce antrenor avea, ce
jucători erau ... Vă dați
seama că ar fi fost ceva
unic pentru FC Botoșani!

10

Care sunt
planurile tale
pentru viitorul
mai îndepărtat?
Urmez cursurile Școlii de
Antrenori, le-am început
încă de la 30 de ani, am
luat întâi Licența C, apoi
am trecut la B. În vară
sper să intru la Licența A
și să continui pe drumul
acesta. Eu am făcut fotbal
toată viața mea, asta
îmi doresc să fac și mai
departe, vreau să las și
eu ceva în urma mea ca
antrenor, cum am făcut-o
și ca fotbalist.

Andrei Patache
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Interviu cu Eugen Anghel
(antrenor cu portarii FC U Craiova 1948)
realizat de Nicoleta Anghel și Octavian Țopa

Eugen Cătălin Anghel s-a născut în urmă cu 48 de ani în orașul care a dat fotbalului
nume mari ca Nicolae Dobrin, Adrian Mutu sau Rică Neaga. După ce a renunțat la
activitatea sportivă, a devenit unul dintre cei mai antrenori cu portarii din România.
A fost adus la Craiova de Adi Mutu și rezultatele muncii sale se văd.

1

În ce moment ați
decis să deveniți
antrenor și care au
fost pașii parcurși?
Încă din ultimii ani ca
jucător activ, am terminat
Facultatea de Educație
Fizică și Sport din
cadrul Universității din
Pitești, mi-am dobândit
licență UEFA B, ulterior
renunțând la cariera de
jucător, am obținut și

licența UEFA A. În prezent
sunt deținător al licenței
A - Goalkeeper.
Primii pași în meseria
de antrenor au fost la
grupele de copii și juniori,
la echipa FC Argeș și
mă ocupam de tot ce
înseamnă pregătirea
portarilor. Ulterior, în 2014
am devenit antrenorul
echipei naționale de
tineret și m-am ocupat
de pregătirea portarilor

la națională timp de
șapte ani. Am participat
la cele două calificări,
Campionatul European,
semifinala din Italia
și, implicit, calificarea
la Olimpiadă. A urmat
apoi a doua calificare la
Campionatul European,
turneul care s-a ținut
în Ungaria. Apoi am
acceptat o altă provocare,
aceea de a antrena la
o echipă de club și am

Eugen Anghel
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acceptat propunerea
venită din partea lui
Adrian Mutu de a veni la
Fotbal Club Universitatea
1948.

2

Cât de mult
contează
experiența pe
care o aveți la echipa
națională? Știm,
totodată, că nu ați
întrerupt total contactul
cu FRF ...
Să lucrezi pentru
echipa națională este
o mândrie și o onoare,
presiunea este foarte
mare, responsabilitate de
asemenea, trebuie să ai un
nivel de pregătire înalt și
să te ridici în permanență
la așteptările pe care
ceilalți le au de la tine. Da,
încă de când eram la FRF,
începând din anul 2016
am colaborat și cu Școala
Federală de antrenori
din poziția de lector, am
început prin prezentări la
licențele UEFA B și A, cea

ce înseamnă pregătirea
portarilor. Ulterior, UEFA
a implementat o licență
specială pentru pregătirea
antrenorilor de portari,
am condus această
licența în 2016 și aici vreau
să menționez că este
prima licență UEFA A
Goalkeeper care s-a făcut
în România.
În luna martie a anului
2019, a avut loc, la
București, un grup de
studiu la care au participat
și alte șase țări, pe lângă
România, și unde au fost
trei reprezentanți de la
UEFA, Packie Bonner,
Vatroslav Mihačić și
Mark Wallington. A fost
o experiență utilă pentru
toată lumea, în care
procesul de dezvoltare
profesională și personală a
fost continuu. În prezent,
am demarat cursuri de
licență națională pentru
pregătirea antrenorilor
de portari, care se axează
pe antrenorii de la copii
și juniorii, iar din luna

martie a acestui an, am
demarat prima licență
UEFA B - goalkeeper, care
desfășoară și în prezent.

3

Vă modelați
elevii în funcție
de filosofia
dumneavoastră sau vă
adaptați la stilul lor?
Este o întrebare delicată,
dar bună. În primul rând,
antrenorul de portari
trebuie să se adapteze
la filosofie antrenorului
principal. Categoric că și
noi, antrenorii de portari,
avem propria filosofie,
fiecare are mijloacele și
metodele sale, important
este să fie adaptată la tot
ce este nou, să lucrăm în
special pentru a găsi și a
crea exerciții bazate pe
realitatea jocului că să
putem dezvolta portarii pe
care îi antrenăm. Referitor
strict la întrebare, da, am
propria filosofie dar și noi
antrenorii trebuie să ne
adaptăm la calitățile celor

Eugen Anghel
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pe care îi antrenam, să
avem o colaborare foarte
bună pentru ca în felul
asta să îi facem să se
dezvolte și să devină mai
buni.

4

Cum a fost
revenirea la FCU?

Vreau să îi mulțumesc
domnului Adrian Mititelu
pentru propunerea de
a reveni la FCU, asta nu
poate decât să mă bucure
pentru că a apreciat
munca pe care eu am
depus-o în mandatul
lui Adrian Mutu. Am
acceptat cu plăcere
postul pe care mi l-a
oferit ulterior, am găsit
o bază de antrenament
extraordinară și condiții
excepționale.

5

FCU?

Sunteți mulțumit
de evoluția
portarilor de la

Da, pot să spun că sunt
mulțumit, dar întotdeauna

este loc de mai bine. Atât
Radu Mogoșanu cât și
Robert Popa si-au făcut
datoria față de această
echipă, într-adevăr au fost
și jocuri în care puteau
să facă mai mult, dar
pentru asta suntem aici,
să-i evaluam, să vedem
ce avem de îmbunătățit,
să le oferim mijloace și
metode prin care ei să-și
îmbunătățească propriile
calitățile și, de asemenea,
jocul pe care îl prestează.

6

Care sunt cele mai
importante calități
pe care trebuie să
le aibă un portar?
Dacă ar fi să ne referim
strict la calitățile pe care
ar trebui să le aibă un
portar aici aș pune accent
pe tehnica de bază a
portarului, calitatea fizică,
calitățile tehnice. Portarul
din zile noastre și jocul
s-au schimbat foarte
mult, portarul trebuie să
recunoască un registru
tactic atât al propriei
echipe, cât și a adversarului

pe care îl întâlnește. Și, nu
în ultimul rând, aș vrea să
pun accent pe calitatea
psihologică. Contează
enorm de mult, portarul
trebuie să știe cum săși gestioneze stările
emoționale. De aceea, în
timpul antrenamentelor
trebuie să-i creăm
întotdeauna un cadru
de joc, antrenamentele
trebuie să reflecte
realitatea jocului.

7

Aveți un profil
favorit de portar,
din fotbalul
internațional?
Da, dacă ne referim la
nivelul cel mai de sus,
într-adevăr sunt foarte
mulți portari cu calități
extraordinare. Pot
enumera câțiva : Thibaut
Courtois, Yassine Bounou
de la Sevilla, îmi place
Marc-André ter Stegen și,
nu în ultimul rând, Manuel
Neuer. Neuer rămâne și
în prezent, pentru mine,
numărul 1.

Eugen Anghel
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CRONICĂ

Cârțu vs Gabi Balint (I)
realizată de Marius Mitran

Fundeni, dar uite că a plecat. Cred că
principalul motiv pentru care a reuşit e că
şi el crede. Nu ştie, ca altădată, dar crede.
Şi eu cred. Adică şi cred, şi nu cred. Mi-e
un pic teamă. Deşi e etapa a 14-a şi 14 îmi
aduce noroc. Şi miercuri. Miercuri m-am
născut. O fi cu noroc, cine ştie...
Tata crede pentru că am bătut Dinamo.
Pentru el, Dinamo e crucea, e pedeapsa,
e răzbunarea, e tot. Îi şi spun asta. Râde.
Zice: „Exact, Dinamo era mai greu de
bătut. Ăia sunt mai buni, mai periculoşi,
Lucescu e altceva, e mai viclean...” „Tata,
i-am bătut cu publicul... Şi cu Gică
Popescu...” „Păi, şi nu joacă Gică azi?”
Mai sunt 23 de zile până la Revoluţie,
dar cine să ştie asta? În niciun caz tata
sau eu. Nimeni nu ştie nimic din ce va fi,
trăim la negru, cenuşiu, sec, fără gânduri
aproape. (Acum ştiu că mai erau 23 de
zile până să se schimbe ceva, până să
cadă Ceauşescu, atunci însă nu am simţit
nimic, nici că ar fi posibil, nici că exista
undeva o viaţă paralelă, gata să fie a
noastră. Lasă că nici nu a fost.)
E miercuri, am plecat de la facultate de
ieri, nu am nevoie de alte emoţii sau de
încurcături, de nimic care ar putea să mă
facă să mă gândesc la altceva, să distribui
nişte gânduri aiurea, degeaba.
E miercuri, 29 noiembrie 1989 şi jucăm
cu Steaua, în Ghencea. Duminică se
face o lună de când am bătut Dinamo,
la Craiova şi senzaţia că suntem greu de
doborât încă mai există. Adică mă urc în
maşină lângă tata, cu gândul că e posibil,
aşa, într-o oarecare măsură, să rezistăm.
Afară e negru. Urât, cum ieşim din
Otopeni începe să plouă, pe la Casa
Scânteii e deja lapoviţă. Nu ştiu cum de
tata a reuşit să plece aşa repede de la

Joacă. Îmi zice să mă întind după
„Sportul”, e pe bancheta din spate, sunt
acolo formaţiile. Nu e nevoie. N-am
nevoie să le citesc. A Stelei nu mă prea
interesează, a noastră o ştiu. Nu ştiu
doar cine joacă vârf, dar până acolo e
clar. Cârţu joacă în aceeaşi formulă de la
începutul campionatului. În faţă nu ştiu
dacă va fi Pigulea sau Fane Stoica. În rest
mi-e clar.
... Plouă. De dimineaţă am trecut pe la
cimitir, pe la mama. Am luat flori de la
Carmen şi m-am dus. Aşa, că m-am trezit
visând urât şi nu ştiam ce să fac cu mine.
Nici nu eram sigur că tata mai vine...
Când m-am întors acasă, aş fi vrut să
spun cuiva că mi s-a părut că zâmbea. În
fotografie. Mi s-a părut chiar că-mi spune
ca acum doi, trei ani, când ne prosteam
vorbind italieneşte ori englezeşte: „You’re
smart, you’re beautiful, you’re important.”
Îmi zicea că „important” se zice chiar
aşa, „important”. Apoi îmi repeta că am
ochii obosiţi, că-s sensibili, că retina,
vino mai aproape, să ţi-i văd... Ştiam şi
totuşi credeam de fiecare dată. Când mă
apropiam, mă pupa pe frunte, ceea ce
ştia că mă enervează. „Ai fruntea lată, de
om deştept!” „Am... am pe naiba, mama!
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Ştii că nu-mi place!” Tăcea. Ştiu, mamă,
you’re beautiful, you’re smart, you’re
important...
... Plouă tot mai tare. Cred că terenul e
praf. Ceea ce e bine, într-un fel, dar mi-e
teamă de norocul şi de forţa Stelei, de un
plonjon în careu, aşa, artistic, pe ploaia
asta. Ohoo, cum nu?!
Trecem pe Podul Grant. Miroase a
şine, a păcură, a ceaţă. Acum jumătate
de an eram aici, în Giuleşti, retrogradam
Rapidul, cu golul lui Neagoe. „Nea-goee,
Nea-goeee, ai băgat Rapidu-n B!” Cârţu
avea un pulover roşu şi pantaloni negri.
Azi cum o fi îmbrăcat?
... Ajungem. Bilete la peluza căreia
peste ani i se va spune „Nord”. Acolo e
galeria noastră şi-l conving pe tata să
stăm cu ea. Stăm, nu are nimic împotrivă.
Crede.
... Terenul e bun, e apă pe el, dar nu
multă, ploaia a stat. Îl văd pe Cârţu,
vorbeşte lângă banca noastră cu Lăcătuş.
Cârţu e îmbrăcat într-un loden, Lăcătuş
în trening. Nu joacă, asta e chiar minunat.
De el îmi era cel mai frică. (Peste 17 ani
l-am întrebat, când eram amândoi la

Arad, ce i-a spus lui Sorin atunci. „Cine
mai ţine minte, Marius? Că ne bateţi.”
„Aiurea, nu bănuiaţi niciunul...” „Normal.
Credeam că vă batem. Eram Steaua,
nu?”)
Nu. Eu nu credeam că ne bate Steaua.
Steaua jucase finala Cupei Campionilor
în anul ăla şi ne trimisese nouă, Craiovei,
o telegramă de felicitare că bătuserăm
pe Dinamo, acum o lună. Mi se părea
arogantă, grandioasă, puternică,
periculoasă, dar ziceam că, poate,
rezistăm. Poate. Poate.
... Când să ies pe poarta cimitirului,
o femeie mi-a cerut de pomană. I-am
dat zece lei şi ea a zis, perfect lucidă şi
aproape cu o lucire în ochi, „Roagă-te
să mor, mamaie!” Aproape că am fugit
de ea. Ploua, era frig, mai era o zi din
noiembrie, în afară de asta, era foamete,
era infernal peste tot, dar... aşa... să spui
aşa? Imaginea şi vorbele femeii nu m-au
părăsit până a început jocul. De aia cred
că am crezut că rezistăm. Şi de aia. Era
atât de rece şi urât pe străzi, că am zis
că apariţia doar, apariţia pur şi simplu a
Craiovei e ceva atât de luminos, încât nu
se poate să fie degeaba. Deşi a început să
ningă iar.

Sorin Cârţu
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