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S-a încheiat prima mare finală 
europeană inter-cluburi, cea de Europa 
League, de la Sevilla, dintre Eintracht 
Frankfurt și Glasgow Rangers. Pe 
legendarul stadion Ramon Sánchez 
Pizjuan, acolo unde, în ziua de 7 mai 
1986, Steaua București câștiga Cupa 
Campionilor Europeni, învingând 
Barcelona, s-a jucat, miercuri, 18 
mai 2022, din nou până la lovituri de 
departajare, ca și acum 36 de ani, iar 
formația germană a reușit să transforme 
toate cele cinci penalty-uri, în timp ce 
scoțienii au ratat unul, de ajuns pentru 
ca echipa lui Ianis Hagi să piardă această 
finală.

A fost 1-1 după 120 de minute de joc, 
Rangers deschizând scorul și Frankfurt 
egalând, dar, dincolo de aceste date 
statistice, am rămas cu un meci frumos, 
spectaculos, chiar dramatic spre finalul 
lui. O sărbătoare a fotbalului, fără doar și 
poate.

La orizont se profilează alte două 
finale, cea de Conference League mai 
întâi, miercuri, 25 mai, la Tirana, între 
Feyenoord Rotterdam și A.S. Roma, care 

va fi arbitrată de o brigadă românească 
avându-l la centru pe Istvan Kovacs, apoi 
marea finală de Champions League, de la 
Paris, dintre Real Madrid și F.C. Liverpool.

Ce vreau să spun cu toate acestea? Că 
fotbalul european a ajuns, ca de fiecare 
dată, în luna mai, la o oră a bilanțului, dar 
nu doar despre acordarea marilor premii 
e vorba aici.

Și, dacă tot am început acest articol 
cu o referire la triumful germanilor de la 
Frankfurt, să amintim un foarte celebru 
citat: “Die Schonen Tage in Aranjuez sind 
nun zu Ende”. În traducere, din limba 
germană, evident, “Frumoasele zile din 
Aranjuez s-au dus!”

Este, de fapt, versul cu care începe 
poemul dramatic Don Carlos de Friedrich 
Schiller, iar Domingo, cel care îl rostește, 
fiind duhovnicul lui Filip al II-lea, regele 
Spaniei, i se adresează astfel lui Don 
Carlos însuși, prințul moștenitor, înainte 
ca infantele să plece din Madrid. Sensul 
este limpede: a trecut vremea fără de 
griji. Urmează, după fiecare victorie, după 
fiecare triumf, un timp al întoarcerii la 
muncă. Fără de care niciun succes nu 
ar fi posibil. Marile meciuri, marile finale 
sunt consecința directă a unor timpuri 
grele, a unor locuri comune, în care doar 
efortul se socotește. “Frumoasele zile 
din Aranjuez” sunt memorabile, dar se 
termină, inevitabil, la un moment dat.

Locurile în care se muncește, timpurile 
care încadrează această muncă, a 
devenirii, în definitiv, sunt, în realitate, 
pașii către partidele grandioase despre 
care mereu vorbim.

Rămâne doar să îi parcurgem.

EDITORIAL
Locuri și timpuri
 Justin Ștefan, Secretar General LPF
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INTERVIU
Interviu cu Sebastian Mladen 
(Farul Constanța)
  realizat de Sorin Teodoreanu și Octavian Țopa

Sebastian Mladen s-a născut pe 11 decembrie 1991, la Calafat. A început fotbalul la 
echipa locală, a trecut la Școala de fotbal Gică Popescu și, mai apoi, la Academia lui AS 
Roma. De aici, a evoluat sub formă de împrumut la Olhanense (Portugalia) și Südtirol 
(Italia). 

La Viitorul a venit în 2017. De atunci, a adunat 200 de meciuri în prima ligă, toate în 
tricoul aceleași echipe. Este un fost component al echipele naționale U-17, U-19 și U-21.

1 În meciul cu 
FC Argeș, din 
penultima etapă, ai 

bifat meciul cu numărul 
200 în tricoul Farului, o 
performanță deosebită. 
Felicitări! Cum te simți?

Mulțumesc frumos. 
Sunt foarte fericit că am 
atins acest număr, sunt 
momente frumoase 
pentru că am reușit acest 

lucru doar pentru Farul. 
Sper ca, pe viitor, să fie 
totul bine, să fiu sănătos 
și să pot juca multe alte 
meciuri pentru echipa 
mea.

2 Au trecut repede 
acești zece ani la 
Ovidiu?

(Zâmbește) Din păcate, 
da. Au trecut prea repede, 

parcă. Dar sunt încă tânăr 
și încrezător că mai am 
multe partide de jucat.

3 Cum apreciezi 
acest sezon din 
punct de vedere 

al performanței clubului 
tău?

Eu cred că a fost un sezon 
bun, veneam după doi 
ani competiționali în care 
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nu am reușit să intrăm 
în play-off. Din punctul 
meu de vedere a fost, cum 
spuneam, bun, am făcut 
meciuri apreciate, dar este 
loc și de mai bine. Trebuie 
să analizăm și ce am făcut 
mai puțin bine anul acesta 
și să îmbunătățim, pentru 
a crește ca performanță în 
sezonul viitor.

4 Ești în grupul 
fotbaliștilor 
cu experiență. 

Cum se integrează cei 
mai tineri, veniți de la 
Academia Gheorghe 
Hagi?

Cei tineri nu au probleme 
de adaptare. Așa cum 
am mai spus-o, toți de la 
Academie, la toate grupele 

de vârstă, se antrenează 
pe stilul nostru și asta îi 
ajută când fac pasul spre 
echipa mare, pentru că 
știu foarte bine ce  au de 
făcut ca să progreseze și 
să ajute.

5 Cât de mult 
contează pentru 
voi susținerea 

fanilor, atât în meciurile 
de acasă, cât și în 
deplasare?

A contat foarte mult, 
pentru că era un lucru, 
ca să spun așa, pe care 
nu îl aveam în trecut. A 
fost ceva nou și pentru 
noi. Suntem fericiți că 
sunt alături de noi, au 
demonstrat asta de-a 
lungul sezonului, ne-

au fost alături și la bine, 
dar mai ales la greu. Le 
mulțumesc și pe această 
cale și sper ca anul viitor 
să ne fie alături în număr 
și mai mare. Și, evident, să 
ne bucurăm împreună!

6 Ce vă propuneți 
pentru sezonul 
următor?

Obiectivul nostru este să 
câștigăm fiecare meci. 
Cu siguranță va fi un 
sezon greu, dar suntem 
pregătiți să facem față. 
Avem un lot bun, avem 
condiții ireproșabile de 
pregătire. Pe scurt, avem 
toate condițiile să facem 
o performanță superioară 
cei din acest sezon.





INTERVIU
Interviu cu Emil Săndoi 
(antrenor Chindia Târgoviște)
  realizat de Cristian Ionuț Marin și Octavian Țopa

1 Domnule Emil 
Săndoi, sunteți în 
fața unui nou baraj, 

al treilea de când ați 
preluat-o pe Chindia, 
în urmă cu aproape doi 
ani. Cum vedeți dubla 
cu Concordia Chiajna și, 
mai ales, primul meci?

Este un baraj cât un 
campionat întreg, 
pentru noi. Ne-am fi 
dorit să nu ajungem aici. 

Din păcate asta a fost 
situația, iar acum trebuie 
să o scoatem la capăt. 
Întâlnim o echipă care își 
va vinde scump pielea, o 
echipă care nu are nimic 
de pierdut. Sunt câțiva 
jucători cu experiență în 
prima ligă la Chiajna. 

2 Nu este un 
inconvenient că 
se va juca prima 

manșă pe teren sintetic? 

Da, acest lucru poate fi un 
impediment pentru noi. 
După cum știm cu toții, 
în prima ligă nu se joacă 
pe sintetic. În această 
săptămână, am efectuat 
câteva antrenamente 
pe suprafață artificială, 
pentru a ne acomoda. 
Știm că gazonul sintetic 
de la Chiajna nu este 
chiar cel mai bun. Va 
trebui să fim concentrați, 
montați pe toată durata 

Emil Săndoi  a fost instalat la Târgoviște pe 1 iulie 2020. A condus echipa la barajul 
cu CS Mioveni după doar o lună și jumătate de la semnarea contractului, l-a câștigat, 
iar Chindia s-a menținut în Liga I, într-un sezon afectat puternic de pandemia de 
coronavirus, la fel ca întreaga societate românească. Un an mai târziu, în vara lui 2021, 
cu fostul mare jucător al Craiovei pe bancă, Chindia a terminat campionatul pe cea mai 
bună poziție din istoria fotbalului târgoviștean, locul 7. A urmat și de această dată un 
meci de baraj, semifinala pentru UEFA Conference League, pierdută cu 2-3 la Buzău, 
în fața Viitorului. Chindia a abordat acel meci de baraj din postura de câștigătoare a 
play-out-ului. 
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jocului și trebuie să 
demonstrăm că suntem 
o echipă care a obținut 
rezultate bune și care, 
conjunctural, se află în 
această situație ingrată de 
a juca baraj.

3 Ce probleme de 
lot aveți în acest 
moment?

Avem doi jucători incerți 
pentru primul meci, dar 
pe care îmi doresc din tot 
sufletul să îi avem apți 
pentru retur. Este vorba 
de Cornel Dinu și Mihai 
Butean. 

4 În mod normal, 
experiența 
Chindiei la nivelul 

primului eșalon, vorbim 
despre trei sezoane 
consecutive în Liga I, dar 
și forța de grup, ar putea 
să facă diferența la acest 
baraj?

Da, așa ar trebui să se 
întâmple. Mă gândesc la 
perioada de când sunt 
eu aici. Am avut perioade 
cu rezultate foarte bune. 
Speram să nu se mai 
întâmple ca această 
echipă să ajungă la baraj. 
Trebuie să ne impunem, 

să fim responsabili. Când 
nu ești concentrat, fotbalul 
poate să îți aducă și lucruri 
neplăcute. 

5 Se poate tranșa 
soarta barajului 
încă din prima 

manșă?

Nu știu asta. Dar știu că 
trebuie să fim pregătiți 
pentru ambele manșe. 
Sper să fie maxim 180 de 
minute la capătul cărora 
echipa mai bună să 
câștige, iar acea echipă să 
fie Chindia Târgoviște.
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Cu Ilie Balaci, prieten rar, am realizat 
un film acum 12 ani, în ianuarie 2010, în 
Kuweit şi am făcut ca o viaţă, a mea, să 
fie într-un fel încă din prima zi în care 
l-am văzut.

Şi în film şi dincolo de cei 20 de ani 
de presă, în care am manevrat toate 
exerciţiile de admiraţie asupra sa, am 
strâns material sentimental cât pentru 
o carte pe care ne-am tot promis-o că 
o vom scrie, dar care, iată, vai, a devenit 
imposibilă... Poate la anul, ne ziceam... 

Aşa că, din zecile de poveşti despre 
Ilie şi Craiova lui Maxima, am să aleg, cu 
greu, doar pe cea în care s-a tras cortina 
peste cea mai electrizantă cursă, de-a 
lungul şi de-a latul vieţii celui mai mare 
fotbalist român.

Ştiu şi cum, copil fiind, a scris într-o 
compunere, în generală, că visul lui e să 
ajungă fotbalist şi să-i strecoare mingea 
printre picioare lui Dobrin („eu voi fi 
cel mai bun, tovarăşa!”), cum a bătut 
campioana lumii, Italia, cum s-a distrat 
cu Gentile atunci, iar altă dată cu Trésor, 
Passarella, Tigana, Antognoni, Brehme, 

Briegel, Lee şi încă mulţi alţii pe care azi 
îi vedem în retrospectivele ESPN sau 
Eurosport la capitolul „The best players in 
history”.

Ilie a fost peste ei, peste toţi. Ilie are, 
cred, puterea magnetică, telepatică, 
nu ştiu, de a întoarce destinul când 
e vorba de Craiova. Măcar ca o lege a 
compensaţiei faţă de destinul lui în 
tricoul alb-albastru cu numărul 8.

Aşadar, începutul sfârşitului. E 21 
februarie ’84, Ilie are 27 de ani, Craiova 
e dincolo de Maxima, la apogeu, dar în 
debut de retur, are meci la Baia Mare. 
Adversar direct îi e Arezanov, deşi 
niciodată, nicăieri, niciunde Ilie n-a avut 
parte doar de un adversar. Jocul curge 
pe mâna Ştiinţei, Ilie oferă pe tavă minge 
după minge acolo, în faţă, unde Cârţu 
şi Cămătaru ratează cu nonşalanţă. 
„M-am gândit că-s blat, la un moment 
dat, zice Ilie, trăgând lung din ţigară, pe 
canapeaua din livingul său somptuos. 
Suntem în Kuweit City, e 8 ianuarie 2010, 
ora 4 dimineaţa. Vorbim, cu reflectorul 
camerei de luat vederi în ochi, de vreo 7 
ore. „Nu-s obosit, Marius. Mai ales când 
ajung la episodul ăsta.”

Ascult. Istoria. Istoriile. „Simt că nu mă 
înţeleg cu ei, acolo se întâmplă ceva care 
nu-mi place şi cer schimbarea. OK, vine 
răspunsul de pe bancă, mai stai puţin, 
până se încălzeşte rezerva…” Rezervă e 
Adrian Popescu, nici nu mai e aşa tânăr, 
face 24 de ani, dar nu are cum pătrunde 
într-o echipă în care deseori Crişan, Cârţu 
sau Irimescu sunt pe bancă, ori Geolgău, 
ori Beldeanu, nu pot juca toţi, deşi toţi 
sunt geniali. Şi Adrian trece la încălzire. 
Sprint, stop. Sprint. Stop. În teren, Ilie 
pleacă şi el într-un sprint, apoi fenta 
celebră, spre dreapta, Arezanov alunecă 
şi cade. Ilie alege un „exterior” spre Cami, 
dar Cămătaru se desprinde greu, nu e 

CRONICĂ
Accidentarea lui Balaci
  realizată de Marius Mitran

Cronică
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atent şi pierde startul. Ilie se mai uită o 
dată spre bancă. Ce mult se încălzeşte 
şi băiatul ăsta! În fine, hai, atent la joc… 
Balaci îşi mai asumă o acţiune, terenul e 
greu, e spre primăvara lui ’84, toată iarna 
ninsese zdravăn în Maramureş, mingile 
vin toate spre el, aşa a fost dintotdeauna, 
uite, Cami e tot izolat acolo, deşi e mare, 
e cât Dealul Florilor de aici, prelungit spre 
cer, ce cer alb, alb cu albastru, aşa e şi la 
noi, la Bistreţ, pe baltă, la Dunăre, uite, 
nordul e, câteodată, ca sudul, ce greu se 
încălzeşte Adi Popescu…

Şi, dintr-o dată, sfârşitul. Arezanov îl 
atacă pe piciorul stâng, dur, crunt, rău. 
Nu uitase umilinţa de mai devreme şi, în 
fond, era Balaci, cel mai şi cel mai… Stai 
să vezi tu, oltene… Olteanul s-a prăbuşit, 
presimţind ce va fi. Tricoul s-a înnegrit 
în noroi, părul blond s-a năclăit imediat. 
Căzut, a mai apucat să vadă că Adi era 
pregătit pentru schimbare. „Cinci minute 
s-a încălzit. Dacă era gata cu o jumătate 
de minut mai devreme…” Ruptură de 
ligamente. Şi peste câteva luni începea 
Euro ’84, singurul turneu final la care 
Ilie se calificase cu naţionala. Naţionala 
pe care o conducea de la 17 ani, când 
debutase, cu Franţa, pe Parc des Princes.

Ilie mai crede, încă speră. 
Genunchiul se reface greu, dar 
se reface. Cu câteva săptămâni 
înainte de plecarea spre Franţa, 
forţează şi joacă. Cu un bandaj 
alb pe genunchiul stâng, ca 
o presimţire neagră… Mircea 
Lucescu strânge lotul la Hotel 
Bucureşti, după un stagiu 
comun lung. Mâine va anunţa 
trupa care merge la Euro. Azi 
îi lasă să-şi cheme nevestele, 
logodnicele în cameră. Sunt 
liberi să facă ce vor. Mâine 
dimineaţă, Rică Răducanu 
va bate la uşa celor care fac 
deplasarea în Italia pentru 
ultimul stagiu, apoi spre Franţa… 
Mâine vor şti. Mâine.

…E 6 dimineaţa. În camera lor 
de hotel, Dana şi Ilie Balaci se 
strâng în braţe. „Dormi? Nu.” 

„Să fim atenţi, când va trece Rică, să 
auzim…” „Stai liniştită. Dacă e să mă ia, nu 
mă lasă aici doar pentru că n-am auzit 
paşii şi bătaia lui Rică în uşă. Dar nu va 
bate nimeni.” Paşii i-au auzit. Şi bătăile, 
în câteva uşi de pe culoar. A plecat apoi, 
aproape plângând, spre Craiova. Pe la 
Slatina era să facă un accident. N-a făcut. 
Viaţa şi operele alese ale lui Ilie mergeau, 
totuşi, mai departe.

P.S. Marți, 29 ianuarie 2014, într-o 
ceremonie superbă, la Trattoria lui Gino 
Iorgulescu, unul dintre cei mai mari 
apărători din istoria fotbalului, Claudio 
Gentile, campion mondial cu Italia în 
1982 şi multiplu laureat cu Juventus 
Torino, echipă pentru care a jucat 11 ani, a 
primit un titlu important, trofeul fiindu-i 
înmânat chiar de Ilie. În momentul 
de laudatio, Balaci a spus că Gentile a 
fost unul din cei mai mari adversari pe 
care i-a avut în teren. La un ceai, după 
premiere, Claudio era de părere că Balaci 
fusese chiar cel mai mare dintre toți 
adversarii lui. Vorbea cel care în 1982, 
apropo de adversari, îi anihilase, la Cupa 
Mondială din Spania, pe unii care se 
numeau Maradona, Zico sau Karl Heinz 
Rummenigge…
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