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Totul se modifică într-o lume care 
caută să se sincronizeze cu timpurile noi. 
De fapt, noutatea însăși e capabilă să 
dezvolte energii greu de bănuit, în fiecare 
latură a societății, cu atât mai mult în 
fotbal, o religie globală, cum deseori i s-a 
spus, și a cărei dezvoltare reprezintă o 
marcă înregistrată a acestor vremuri.

Astfel, în sprijinul acestei idei, aș 
vrea acum să ne oprim un moment 
asupra ultimelor schimbări, dispuse 
de Comitetul Executiv al UEFA, în ceea 
ce privește noul format al celei mai 
importante și valoroase competiții din 
lume, Liga Campionilor.

Marți, 10 mai, la Viena, forul continental 
a hotărât ca, din sezonul 2024-2025, 
Champions League să se dispute după 
reguli noi. Mai concret, 36 de echipe în 
loc de 32, ca până acum, într-un sistem 
din care vor dispărea grupele. Fiecare 
echipă calificată va susține, într-o primă 
fază, opt meciuri, patru acasă și patru în 
deplasare, iar la sfârșitul acestui mini-

campionat, practic, primele opt echipe în 
clasament se vor califica în faza optimilor, 
iar formațiile clasate pe locurile 9-24 vor 
juca meciuri de baraj, eliminatorii, cele 
opt câștigătoare alăturându-se celorlalte 
deja calificate pentru a completa 
programul optimilor. Apoi, optimi și 
sferturi de finală, ca și până acum, dar 
semifinalele nu vor mai fi tur-retur, ci 
se va organiza un turneu de tip “Final 
Four”, cu semifinale și finala în același 
oraș. Mai mult, țările care se vor fi clasat 
în sezonul precedent pe primele două 
poziții în ierarhia coeficienților UEFA vor 
primi încă un loc fiecare în competiție. 
Încă un loc va fi atribuit clubului clasat 
pe locul trei în clasamentul asociației 
de pe locul cinci în aceeași ierarhie, iar 
ultimul loc suplimentar va fi acordat unei 
campioane prin extinderea de la patru 
la cinci a numărului de cluburi care se 
califică prin “ruta campioanelor”. Deci, 
32 de echipe calificate după criteriile 
cunoscute până acum, iar alte patru, 
după aceste noi reguli.

Totul, în scopul de a crea un spectacol 
și mai frumos, și mai mare, dar și pentru 
a mări premiile echipelor participante 
la acest grandios carusel al marilor 
performeri. De asemenea, și premiile 
din Europa League, ca și cele destinate 
echipelor din Conference League 
vor crește, dovadă că nu sistemul 
după care se joacă este esențial în 
orice competiție, ci, în primul rând, 
concurența, atractivitatea pentru public, 
fie el aflat în tribune sau peluze, ori în 
fața televizoarelor, premiile, toate acestea 
generând în fotbal o Europa Nova.

EDITORIAL
Europa Nova
 Justin Ștefan, Secretar General LPF
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FEATURE
Reverența Bătrânei Doamne 
pentru simbolul Flavius Domide
  realizat de Radu Romanescu

De 342 de ori s-au aprins îndreptat 
spre el luminile primei scene, ca să-l 
etaleze purtând tricoul roș-alb cu stema 
triunghiulară. Recordul nu i l-a doborât 
nimeni la Arad! Are 75 de goluri înscrise 
pentru team-ul arădean, e pe locul patru 
într-un top al marcatorilor din toate 
timpurile, după 
Brosovszky (100), 
Bonyhadi (81) și Țîrlea 
I (80). A încântat în 
ofensiva Aradului la 
ultimele două titluri 
din vitrina UTA-ei, 
anii 1969-1970 și 
a făcut parte din 
generația României 
de la ”Mundialul” 
mexican. 

Împreună cu 
teribila trupă de 
pe Mureș a făcut 
furori în Europa. 
A fost în linia întâi 
când Feyenoord a 
capitulat la Arad, iar 
în Cupa UEFA e cel 
mai bun marcator 
al UTA-ei, cu cinci 
goluri în sezonul 
1971-1972, când UTA 
a atins sferurile de 
finală. 

Din 1957 – atunci 
și-a câștigat prima 
legitimație - și până 
în 1979, Domide a 
fost doar al UTA-ei. 
După despărțire, 
traseele l-au purtat 
și-n alte părți, dar 
inima i-a rămas 
colorată în roșu și 

alb. S-a întors acasă ca antrenor la juniori, 
iar în campionatul 1992-1993 a condus o 
frumoasă generație arădeană spre prima 
scenă. Timpuri tot mai agitate au făcut 
ca UTA să nu-i răspundă pe măsură. El 
i-a rămas fidel. Nu s-a putut bucura de 
acea promovare, dar mai târziu accepta 

Pe 7 mai 2022, în ziua în care Flavius Domide a împlinit 76 de ani, peste șapte mii de 
arădeni l-au aplaudat când a dat lovitura de începere a meciului UTA – CS Mioveni. E 
momentul cel mai emoționant trăit până acum pe noua arenă ”Francisc Neuman”.
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să fie președinte când nimeni nu prea 
avea curajul. Era prin 1997 și postura 
presupunea găsirea unui om capabil 
de absolut orice pentru ca echipa să 
supraviețuiască.

Flavius Domide n-a fost niciodată genul 
care să-și scandeze atașamentul pentru 
UTA. Nici nu avea nevoie. L-a demonstrat 
toată viața.
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InterviuINTERVIU
Interviu cu Ionuț Balaur 
(CS Mioveni)
  realizat de Silviu Mihai și Octavian Țopa

1 Urmează ultimul 
meci oficial al 
sezonului, cel cu 

Rapid. Cum îl vezi?

Este un meci pe care 
trebuie să îl terminăm 
cu fruntea sus, pentru că 
în tot sezonul am arătat 
ca o echipă bună, drept 
dovadă că ne-am și salvat 

direct. Ultima impresie 
contează întotdeauna și 
sperăm să obținem un 
rezultat pozitiv.

2 Cum a fost în 
acest sezon, cât 
de greu a fost?

Sincer, a fost greu, pentru 
că nu multă lume ne 

dădea șanse de salvare. 
Chiar și eu, la început, 
când am venit, nu mă 
gândeam să ne salvăm 
direct, mă gândeam că 
barajul va fi al nostru. Dar 
uite că fotbalul a făcut o 
surpriză plăcută de data 
asta. Erau oameni și din 
Mioveni, și din Pitești, și 
din județ sau în țară, care 

Ionuț Balaur a fost unul dintre oamenii de bază ai CS Mioveni în acest campionat. 
Fundașul, născut în Vaslui, împlinește peste o lună 33 de ani și a fost adus la echipă 
după promovare, Pelici bazându-se pe experiența sa în Liga 1. Balaur a confirmat și 
pus umărul la salvarea de la retrogradare a Mioveniului. Acum, la final de campioant, 
fotbalistul își amintește gândurile pe care le avea la începutul campionatului și a numit 
lucrurile care au dus la îndeplinirea obiectivului echipei sale. 
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nu credeau că reușim 
să ne salvăm, dar iată că 
suntem și terminăm pe 
locul al 12 - lea, cu o etapă 
înainte de final.

3 Cât de mult s-a 
simțit că Mioveniul 
venea ca o echipă 

mică, nou-promovată?

La începutul 
campionatului s-a simțit 
acest lucru . De exemplu, 
la meciul cu CFR, de la 
începutul campionatului, 
am făcut o partidă bună și 
am pierdut pe o greșeală 
de arbitraj. Am simțit un 
pic că suntem tratați ca 
o echipă mică. Apoi, au 
apărut și rezultatele, iar 
lumea ne-a privit altfel, 
și-au dat toți seama că 
suntem un grup bun, o 
echipă bună, iar spre final 
oamenii chiar spuneau că 
ne vom salva direct.

4 Cum s-a reușit 
îmbinarea între 
jucătorii veniți din 

Liga 2 și cei cu experiență, 
aduși după promovare?

Cred că această îmbinare 
reușită s-a datorat staff-
ului tehnic. Și mie, când 
am venit mi s-a transmis 
să mă integrez foarte 
repede, iar staff-ul ne-a 
ajutat în acest sens. Plus 
că noi, cei nou-veniți, 
avem caractere frumoase 
și astfel am reușit cu 
ceilalți, care reușiseră 
performanța promovării, 
să facem o echipă bună. 
Caracterele noastre au 
făcut să ne integrăm 
bine și să atingem o nouă 
performanță.

5 Ce părere ți-a lăsat 
Pelici?

Calitatea lui ca antrenor nu 
trebuie luată în discuție, 
după ce în doi ani a reușit 
două performanțe uriașe 
la acest club: promovarea 
și curajul de a ține 
jucătorii, ceea ce mai rar 

întâlnești în România și, 
apoi, menținerea în Liga 
1. Calitatea lui principală 
este că e un om deosebit, 
caracterul lui este total 
diferit de ceea ce întâlnești 
în fotbal, este un om 
suflet mare și apropiat 
de jucători. 100% i se 
datorează lui ceea ce s-a 
reușit, Mioveniul nu era 
aici fără el. Lui i se alătură 
oamenii din staff, care 
se pliază pe caracterul 
său, nici ei nici echipa nu 
trebuie uitați.

6 Te gândeai 
că echipa va 
fi scăpată de 

retrogradare, fără baraj, 
înainte de terminarea 
campionatului?

Nu vreau să vorbesc în 
numele colegilor... Eu 
mă gândeam la baraj și 
cu prima șansă aici, să 
învingem o echipă de 
Liga 2. Chiar îmi făceam 
socoteli la început, care să 
fie echipele pe care să le 
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băgăm sub noi? Clinceniul 
jucase în play-off, Gazul 
avusese un parcurs 
bun, mă gândeam și nu 
găseam echipele …  De 
aceea, acum, bucuria este 
mult mai mare!

7 Îți mai aduci 
aminte cum te-ai 
apucat de fotbal?

Primele antrenamente le-
am făcut la sfârșitul clasei a 
IV-a, la Vaslui. Nu am cum 
să le uit, au fost momente 
frumoase, la începutul 
carierei de fotbalist. Nu 
erau atât de multe lucruri 
în magazine atunci, ghete, 
apărători etc. Doar cei 
privilegiați le aveau, care 
aveau rude prin străinătate. 
Eu nu am avut norocul 
ăsta și jucam în tenișii 
aceia cu talpă galbenă. Așa 
am început, la LPS Vaslui, 
apoi la 16 ani am fost luat 
de FC Vaslui în Liga 1, iar 
la 17 ani am debutat într-
un meci cu Pandurii, în 
deplasare.

8 Ce-ai făcut 
cu primii bani 
câștigați din 

fotbal?

Cu primii bani mi-am luat 
un trening, ghete de fotbal 
și alte articole sportive. 
Restul, i-am dus ajutor la 
familie.

9 Amintiri plăcute 
din perioada 
junioratului?

Nu am amintiri 
plăcute, terenurile erau 
impracticabile, eu nu 
aveam ghete. Doar după 
ce am jucat la junior 
republicani s-au mai 
îndreptat lucrurile.

10 Cel mai plăcut 
moment din 
carieră?

Câștigarea Cupei, a 
Supercupei cu Voluntari 
plus meciurile din Europa 
League cu Vaslui.

11 Un moment mai 
puțin plăcut?

Pierderea campionatului 
cu Vaslui în 2011 și cu ASA 
Tg Mureș, când eram în 
luptă directă cu FCSB, dar 
am pierdut cu Oțelul. Iar 
cu Vaslui eram în spatele 

CFR-ului ... Mi-aș fi dorit să 
am o medalie de campion 
acasă. Acum , glumind, din 
două campionate pierdute 
la limită fac unul bun și 
îmi pun singur o medalie 
acolo, în vitrină.

12 Dacă nu ai fi 
jucat fotbal, ce 
meserie crezi că 

ai fi urmat?

Probabil eram în 
străinătate, cu o meserie 
normală, ospătar, ceva 
... Aș fi muncit cred în 
străinătate, aș fi fost plecat 
cu un job normal. Cu 
fotbalul, e destul de greu 
să ai prezență la școală, 
nu prea m-am omorât 
cu cartea și îmi pare rău 
acum. Nu mai pot să mai 
dau însă timpul înapoi 
și mă bucur că am ajuns 
fotbalist. Astăzi, mă văd 
tot în fotbal când îmi voi 
încheia cariera. Mi-aș dori 
să devin antrenor, deja 
m-am înscris la școală 
și sper ca în vară să iau 
carnetul și apoi să aplic 
pentru Licența B. Nu mă 
văd trăind fără fotbal!





Și începe meciul dintre Steaua și 
Universitatea Craiova. E 29 noiembrie 
1989, peste mai puțin de o lună venea 
Revoluția..

Îmi aduc aminte doar formaţia noastră: 
Crişan, în poartă. În galben, parcă. Apoi, 
în cel mai pur alb cu albastru: Mănăilă, 
pe dreapta, Săndoi şi Zanfir stoperi, 
Gică Popescu în spatele lor, la acoperire, 
Adrian Popescu pe stânga. (A stat 
ninsoarea, iar. E soare rece acum.) La 
mijloc Ciurea, Olaru la închidere, Bica şi 
Badea. În faţă, unde nu ghicisem, Ştefan 
Stoica. 5-4-1. Deci ne apărăm cu dinţii. 
Bun şi aşa. Steaua e aproape standard: 
Lung (sună cunoscut, nu?) în poartă, e 
în verde, ca întotdeauna... ca mereu. Dan 
Petrescu, Iovan, Bumbescu, Ungureanu 
(vaai, dar ce plăcereee, dar nu cumva 
ne-am mai văzut, poate într-o altă 
viaţă... poate mai bună?), apoi, la mijloc, 
Musznai, Rotariu, Hagi, Ilie Dumitrescu – 
Negrău şi Balint în faţă.

... Stăm în picioare şi aşa rămânem 
până la sfârşit. E frig, băncile sunt cu 
zăpadă pe ele, îngheţate. Începem în 
apărare, hărţuiţi pe toate părţile. Bica e 

lipit de Hagi, om la om, aşa cum a fost 
mereu când s-au întâlnit, Zanfir ţine la 
Balint, Săndoi la Negrău. Ne apărăm, 
dansând în alb şi albastru – Steaua 
e în roşu – stânga-dreapta, stânga-
dreapta, liniile se mişcă nervos, crispat, 
atente să nu greşească. Trage Rotariu, 
scoate Crişan. Trage Iovan, puţin peste. 
Tremurăm. Tata îmi ridică fularul meu 
alb-albastru, aşa, de grijă... Trrraage 
Iovan, iar, dintr-o liberă de la 25 de metri: 
baaarăă! „Cap” Balint, peste Crişan, 
scoate Săndoi, mi se pare că din poartă... 
Mă uit la tuşier, nu arată nimic. Probabil 
e prea devreme să se arunce. Are timp 
să ne bată, s-o fi gândit. Sigur la asta s-a 
gândit. E minutul 25. Rezistăm aşa, până 
la pauză, cu Gică Popescu acoperindu-i 
şi pe Zanfir şi pe Săndoi, dublând, 
alunecând până n gheata lui Balint şi 
scoţând în aut, plutind la toate centrările 
lui Dan Petrescu ori Ilie Dumitrescu, 
ciocnindu-l pe Iovan, dezechilibrându-l 
pe Hagi, dând de pământ cu Bumbescu. 
Acum un an era coleg cu ei, în finala aia 
de Cupă, se retrăsese cu ei, cu Iovan, cu 
Bumbescu, cu Rotariu, cu Tudorel Stoica, 
şi cu Balint... şi cu Hagi, la cabine, împinşi 
de ordinul lui Valentin şi de... Da, de nervi.

Pauză. Respirăm. Mai avem doar o 
repriză. La difuzoare cântă Loredana cu 
Caramitru. Caramitru nu cântă, mă rog... 
zice. „Bunăăă searra, iubite, te-aştept ca şi 
când...”

Iese Craiova prima. Steaua întârzie şi 
când iese şi ea, e ţiplă, cu tricouri noi, 
uscate, mate. Şi Steaua trage imediat, 
fără somaţie: Balint, din 7-8 metri, din 
semi-întoarcere, 1-0. Ne revenim, ba chiar 
echilibrăm, Badea scapă singur cu Lung 
(!), Dan Petrescu îl prinde şi degajează 
prin alunecare. Când totul era bine, Olaru 
se dezechilibrează şi cade cu mâna pe 
minge. Penalty. Nu e, dar ştiu că oricine îl 
dădea azi, Stelei, aici.

CRONICĂ
Cârțu vs Gabi Balint (II)
  realizată de Marius Mitran
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... Bate Balint. Crişan stă pe vârfuri. 
Ce şansă are? Niciuna. Balint vine la 
început grijuliu, apoi vijelios spre minge. 
Buf! Crişan se aruncă spre dreapta sa şi 
scoateee! E chiar la poarta noastră totul 
şi vedem bine. Nu ştim cât de tare să 
ne bucurăm, dar ne bucurăm. Strig, ca 
altădată: Crişaaaan!... Dar e alt Crişan şi, 
da, altă dată... Tata e mai zâmbitor şi el... 
Încă treizeci de minute... Încă douăzeci. 
Bumbescu scoate o minge din gheata 
lui Badea, cam avântat şi o trimite spre 
casă... Clipesc! Mingea se opreşte într-o 
băltoacă, la 18 metri. Lung ţâşneşte, Fane 
Stoica pleacă şi el! Cine? Cinee?? Care 
dintre ei? Lung, care e mai aproape, 
ajunge primul. După o secundă, şi Fane. 
Lung se grăbeşte să degajeze şi cade... 
Fane Stoica alunecă şi el, dar se ridică 
instantaneu, imediat, ca împins de cineva 
sau ceva, un resort, cum se zice... Preia şi 
aruncă mingea, din unghi, în plasă: 1-1. E 
gol! Tata, e gol! E chiar gol, tată, şi eu te 
pup, stai să vedem...

... Steaua se 
prăbuşeşte peste noi. 
Gică Popescu iese 
singur între cei roşii şi 
rezistăm. Încă un sfert 
de oră. Gică pentru 
Bica. Undeva la 25 de 
metri, în faţa lui, se 
retrag prudent Iovan 
şi Bumbescu, restul 
sunt toţi în atac, peste 
noi. Bica evită spre 
dreapta şi trage. Lung 
se aruncă târziu, în 
stânga sa: e gol. Avem 
2-1! Taaaata, avem doi-
unuuuu! Ameţesc... 
„Ştiinţa Craiova bate 
astăzi în Ghencea!! 
Ştiinţa Cra-io-va, bate 
astăzi...”

Rezistăm până la 
capăt. Când se termină, 
ne îmbrăţişăm cu 
toţi de lângă noi, ne 
promitem un an nou 
mai bun... unii cu 

lacrimi în ochi. Cum ar fi, de pildă, tata. 
Sau eu. „Ştiin-ţa! Ştiin-ţa!...”

... Plecăm. La „Eva”, pe Magheru, un 
miliţian ne opreşte. Eu îi spusesem 
lui tata, care nu vedea bine, aveam 
geamurile Daciei îngheţate, ningea iar, 
că poate face stânga. Nu putea. „Bă, 
chiorule, i-a zis miliţianul, nu vezi?! Nu 
vezi, mă, că e interzis?!” Tata nu ştiu ce-a 
zis, a bâiguit ceva şi nici când am plecat, 
cu actele ok, nu mi-a reproşat nimic. Îi 
era doar mai greu să se bucure. Şi totuşi, 
Craiova bătuse în Ghencea, cu 2-1, acum 
o jumătate de oră... „You’re smart, you’re 
beautiful, you’re important.” Acasă nu ne 
aştepta nimeni.

P.S. În frumoasele zile ale Revoluţiei 
care a urmat, l-am căutat pe miliţianul 
ăla din colţ, de la „Eva”. Nu l-am găsit. 
Cred.

Cronică
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