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Despre proiecte
Justin Ștefan, Secretar General LPF

sentimentelor în acțiune, o proiecție și o
atingere a obiectivelor, desigur.
Fotbalul românesc are nevoie de
proiecte, de oameni ambițioși, de
profesioniști. Așa cum toate marile
succese pe care echipele din România leau avut, de la semifinala de Cupă UEFA a
Universității Craiova din 1983, până la cea
a Stelei din 2006, din aceeași competiție
europeană, trecând prin triumful clubului
militar din 1986, în Cupa Campionilor
Europeni, în fața Barcelonei, sau prin
cel din Supercupă, din 1987, în fața lui
Dinamo Kiev, toate aceste succese, cum
scriam, au fost rodul unor proiecte.

Oamenii sunt, de fapt, realizarea
propriile lor proiecte. Pentru că, inițial,
reprezintă o proiecție a părinților, a școlii,
a unor experiențe anterioare, apoi una a
celor personale.
Nu se poate concepe absolut nimic
durabil fără un plan, demonstrația
aproape că nici nu mai este necesară,
viața primind întotdeauna confirmarea în
acest sens.
Fotbalul nu este altceva decât o
secvență de viață. Una extrem de
populară, de disputată, care se aliniază
acestor reguli ale proiectelor generatoare
de performanță.
În finalul acestei săptămâni începe
Superliga și țin să urez mult succes
tuturor celor 16 cluburi care alcătuiesc
Liga Profesionistă, să reușească în tot
ceea ce și-au propus!
Pentru că și în cadrul competiției
noastre este vorba, la modul cel
mai firesc, tot despre o proiecție a
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La fel cele două semifinale ale lui
Dinamo, în Cupa Campionilor Europeni,
în 1984 și, respectiv, în Cupa Cupelor, în
1990, sunt consecințe ale unor planuri de
dezvoltare foarte bine puse la punct.
Totul e să avem baza foarte solidă în tot
ce construim, asta e ideea. Și să plecăm
de la lucrurile sigure, de la “posibil” la
“probabil”, cum se scria pe vremuri în
ziarul “Sportul”.
“Certa amittimus dum incerta petimus”
spuneau latinii, adică, în traducere liberă,
“îndepărtăm lucrurile sigure și le căutăm
pe cele nesigure”. Asta ar fi o greșeală, în
opinia mea. Evident, și filosofia populară
românească are o expresie echivalentă,
“să nu dai vrabia din mână pentru cea
de pe gard”, ceea ce presupune o mare
atenție la evaluarea pe care cu toții
suntem obligați să o facem înainte de a
lua o hotărâre. Nu e vorba despre teama
de decizie, ci, în primul rând, despre
analiza corectă a oportunităților de
dezvoltare. În fotbal, modelul de succes
este exact acesta, în care obiectivele
se sprijină pe cunoașterea temeinică a
realității, și în care proiectele reușite sunt
o consecință a acesteia.

FEATURE

Cei 16 pentru ediția 105
realizat de Liviu Manolache și Octavian Țopa

Prefaţăm startul celei de a 105-a ediţii de prima ligă cu prezentările celor 16 antrenori
care se află pe băncile echipelor la începutul stagiunii.
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Antrenorii, sub lupa statisticienilor
realizat de Liviu Manolache și Octavian Țopa

Vă prezentăm câteva statistici interesante legate de antrenorii activi pe prima scenă și,
deasemenea, topul celor mai longevivi dintre ei:
Șapte dintre cei 16 sunt foşti fundaşi, alţi șapte au evoluat ca mijlocaşi, iar doi au activat
ca atacanţi.
Liviu Ciobotariu este tehnicianul care a antrenat cele mai multe formaţii pe prima
scenă - 10. El este urmat de Cristiano Bergodi - 9 cluburi şi Mihai Teja - 7 echipe.
Dan Petrescu, de șase ori, şi Gheorghe Hagi, un titlu, sunt singurii antrenori care au
câştigat Superliga României. Alţi patru tehnicieni au terminat pe poziţia secundă:
Anton Petrea (de două ori cu FCSB, 2020-2021, 2021-2922), Liviu Ciobotariu (ASA Tg.
Mureş 2014-2015), Cristiano Bergodi (Universitatea Craiova 2019-2020) şi Mihai Teja
(FCSB 2018-2019).
Opt dintre cei 16 au evoluat ca jucători în tricoul României, cele mai multe selecţii fiind
consemnate în dreptul lui Gheorghe Hagi - 124, Dan Petrescu - 95 şi Adrian Mutu - 77.
Dan Petrescu şi Alexandru Pelici sunt tehnicienii care au debutat cel mai devreme pe
prima scenă, ambii în 2004. Primul pe 12 martie, în Rapid - FC Oradea 2-1, iar al doilea
pe 21 martie, în Unirea Alba Iulia - Gloria Bistriţa 0-0.
Top 5 longevitate pe băncile actualelor echipe:

1. Alexandru Pelici

2. Andrei Prepeliţă
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2020

OCTOMBRIE

DECEMBRIE

CS MIOVENI

FC ARGEŞ
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PAGINA 6

2021
MAI

UNIVERSITATEA CLUJ

Cronică

BULETIN INFORMATIV // 15 IULIE 2022

CRONICĂ

Steaua lui Emerich Jenei (I)
realizată de Marius Mitran

pe val. După şapte ani e iar campioană,
în vară ne-au bătut în finala Cupei cu
2-1, dar atunci ne-au lipsit Cămătaru,
Ungureanu, Beldeanu, am avut doi
eliminaţi, pe Irimescu şi Tilihoi şi, oricum,
în minutul 73 era încă 1-1.
Ieşim la încălzire. Iese şi Steaua. Tata şi
cu mine suntem izolaţi la tribuna a doua,
singuri. Galeria e la peluză, în dreapta
noastră, multe uniforme kaki vizavi şi
în cealaltă peluză. „Luptă Steaua! Luptă
Steaua!” Ai noştri răspund imediat şi
tună: „Ştiinţa! Ştiinţa! Ştiinţa!” Un ofiţer
din faţa noastră se apleacă la urechea
vecinului şi şopteşte, dar îl aud: „Ce strigă
ăştia, mă? Tisa?! Tisa?! Ce-i aia Tisa?”
E 8 decembrie 1985. E iarnă de-o
săptămână şi nu se vede încă vreun
semn, doar în calendar se vede. Craiova
joacă în Ghencea. În fine, plecăm spre
stadion. Cu Dacia noastră, 8-B-6884,
parcăm departe de arenă, unde e loc şi
ne grăbim, deşi e devreme. Dar tata mă
trage de mână un pic, deşi termin, peste
o jumătate de an, liceul... Ne grăbim să
pândim sosirea autocarului Craiovei,
tata a aflat că prietenul şi colegul lui din
facultate, Titi Deliu, antrenorul cu care
Ştiinţa a luat Cupa în ’77, e pe bancă azi
şi, într-adevăr, când luxosul autocar se
apropie de poartă, tata face un pas în
faţă, de pe trotuar, Deliu e atent şi îl vede,
uşa pufăie în faţă, ei doi se îmbrăţişează
pe scară, eu sunt topit de mândrie, alţi
suporteri ai Craiovei de lângă noi se dau
deoparte cu respect, antrenorul Craiovei
îmi întinde mâna, „puştiul tău, George?”
„care puşti, are 18 ani”, parcă-l aud pe
tata, Deliu are un trening impecabil albalbastru, la geamuri îi recunosc pe Lung,
pe Irimescu, pe Cârţu, apoi un puşti,
cine-o fi?, cu părul lung-lung, cârlionţat,
lipit cu fruntea de sticla parbrizului.
Intrăm. Stadionul e plin ochi, Steaua e
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În fond, poate fi bine. De ce nu? În
toamna asta am eliminat pe Monaco,
în Cupa Cupelor, e adevărat, Steaua e în
sferturile Cupei Campionilor, ei şi, am fost
şi noi acolo, în ’82. Tot în ’82 i-am bătut,
parcă tot în decembrie, chiar aici, pe
Ghencea, cu 3-1, iar astă-primăvară le-am
dat 5-2 în iunie, cu o săptămână înaintea
finalei de Cupă, cât erau ei de campioni.
Ce făcuseră Cămătaru şi Cârţu cu ei!...
...Începe. A început deja. (Ce vă
spuneam la început de victimă şi călău?)
Steaua e peste tot, şi pe stânga şi pe
dreapta, Lung scoate dramatic un şut
laser de-al lui Bölöni, mingea e tot la ei,
mereu la ei, chiar şi atunci când e la noi,
e tot la ei, sare din gheata lui Mănăilă, e
la Lăcătuş şi e pericol mare, iar. Mă uit
la ceas, mă uit la tata, care nu clipeşte,
nu respiră. Nu mişc nici eu, deci nu mă
înşel. Din ’75, de când mergem după ei
peste tot, nu am trăit, nu am simţit şi nu
am văzut aşa ceva. Craiova noastră e în
genunchi, deşi nu joacă rău. De fapt nu
mai poate juca. Nu joacă. Nu e lăsată în
viaţă (şi ea vrea să supravieţuiască!) de
un joc al Stelei cum n-am mai înţeles
că ar fi în fotbal. Un carusel de pase
într-o viteză parcă fracţionată de câteva

respiraţii bruşte care întorc, iar şi iar, jocul.
Apărătorii lor par turnuri, nu oameni.
Iovan, Bumbescu (olteni de-ai noştri...),
Belodedici, Bărbulescu. Mingea îi ascultă
doar pe ei, Bölöni întoarce şi, câteodată,
frânează tot acest roi care ucide. Mi se
pare că o face la un ordin şoptit, venit de
pe bancă. De acolo se ridică din când în

când cel care orchestrează toată această
crimă. Emerich Jenei. E grizonat, elegant
şi discret. Gesturile sunt regale, mişcarea
mâinii lui declanşează ordinele de atac.
Când îi e bine, probabil, le opreşte. El
e cel care a imaginat această formulă
de tortură a echipelor care i se opun. În
după-amiaza asta, noi.
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