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Promisiune onorată
Justin Ștefan, Secretar General LPF

perfecțiunea în ceea ce facem, astfel
încât e nevoie de înțelegere și răbdare.
În fond, a trecut doar o etapă, iar timpul
va lucra în favoarea acestui proiect, sunt
absolut convins.
Altfel, nota primei runde a fost dată
de surprinzătoarea evoluție a noilor
promovate, FC Hermannstadt devenind
chiar liderul competiției, iar Universitatea
Cluj reușind să nu piardă pe Arena
Națională în fața vicecampioanei.

Nu întotdeauna, ceea ce ne propunem
se și îndeplinește. Factori obiectivi, dar
mai ales subiectivi, determină uneori ca
planurile fiecăruia dintre noi să capete în
drumul lor spre realizare nuanțe care să
le îndepărteze de la pronosticul inițial.
Debutul SUPERLIGII, ediția 20222023, mă face însă să cred că vom avea
competiția pe care am anticipat-o, adică
cea mai disputată și spectaculoasă de
când a fost introdus sistemul play off-play
out.
Prima etapă a adus cu ea goluri
multe, meciuri pe muchie de cuțit,
execuții spectaculoase, suspans și, nu
în ultimul rând, o o asistență sporită de
spectatori și telespectatori. Mai mult
decât atât, introducerea din această
vară a sistemului VAR a crescut în
spectaculozitate partidele, dar a adus și
doza de precizie de care aveam nevoie în
analiza lor.
Desigur, lucrurile nu au decurs
perfect. Niciunul dintre noi nu atingem
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Aș vrea să nu trecem ușor peste
realizările tinerilor din această etapă, în
fruntea cărora aș pune golul magnific al
lui Grameni, prin care Farul Constanța a
deschis scorul în meciul cu FC U Craiova
1948. Personal, mi-a plăcut la fel de
mult și golul lui Șerban, de la Chindia
Târgoviște, chiar dacă echipa sa a pierdut
la capătului unui meci excepțional, în
care s-au marcat cinci goluri! De altfel, a
propos de goluri, media primei etape a
fost neașteptat de ridicată, apropiinduse de trei goluri per meci, ceea ce este
foarte bine!
Închei urându-le succes tuturor celor
16 competitoare și ținând pumnii strânși
celor angrenate în preliminariile UEFA
Conference League. Îmi face plăcere
să mă gândesc că vom intra în gupele
acestei competiții cu toate. Până la urmă,
nu este vorba decât de muncă susținută,
ceea ce aceste cluburi au dovedit, și de
un gram de noroc.
Confruntarea cu fotbalul european
este necesară și de dorit, în perspectiva
redobândirii încrederii adusă de
performanțele de altă dată. Fotbalul
românesc are nevoie de un coeficient
mai bun în cupele europene pentru că
investițiile în viitor vor fi determinate și
de evoluțiile de pe marile stadioane ale
continentului nostru.

INTERVIU

Interviu cu Nicolae Constantin
(antrenor Petrolul Ploiești)
realizat de Ionuț Pană și Octavian Țopa

Nicolae ”Nae” Constantin a fost un fotbalist serios. Vârful de carieră l-a prins la
Rapid, cu care a disputat celebrul sfert de finală românesc din UEFA Europa League,
ediția 2005-2006. Și-a început cariera de antrenor ca secund al lui Răzvan Lucescu
la Petrolul, în sezonul 2014-2015. A mai activat ca secund al lui Octavian Grigore, tot
la Petrolul, și a făcut parte din staff-ul lui Daniel Isăilă la echipa națională U-21. Anul
trecut a preluat ca principal echipa sa de suflet și a reușit o promovare spectaculoasă.
Specialiștii îl văd ca pe un tehnician extrem de bine instruit, foarte serios, capabil de
rezultate mari în viitorul apropiat.

1

Ce a însemnat
pentru tine debutul,
ca antrenor
principal, în Superliga?
Normal, a fost un
moment important
pentru cariera mea. Am
debutat cu Petrolul, ca
jucător, în prima ligă,
acum am făcut-o și ca
antrenor principal! Mi-am
dorit mult asta, pentru
că este echipa care m-a
lansat către fotbalul mare,

căreia i-am fost căpitan
și iată că am ajuns să-mi
îndeplinesc visul. Altfel,
dacă ar fi să vorbesc strict
despre meciul cu FC
Voluntari, pentru mine a
fost unul ca oricare altul,
nu l-am privit sau tratat
în mod special. Asta și
pentru că, din punctul
meu de vedere, sezonul
trecut, de Liga a doua,
m-a călit. Am avut mult
mai multe emoții atunci,
campionatul mi s-a părut

extrem de dificil, mai
ales că și lupta pentru
promovare s-a decis abia
pe final. Acum, lucrurile
parcă vin de la sine.

2

S-a schimbat
eșalonul. E o
diferență în
modul în care pregătești
jocurile, față de cum o
făceai în sezonul trecut?
Nu pot să spun că am
făcut mari schimbări
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în această perioadă.
Practic, chiar dacă am
venit cu un alt sistem de
joc, principiile au rămas
aceleași, le-am păstrat,
pentru că aveam deja
o continuitate de un an
de zile cu grupul care
s-a format aici și trebuia
să profităm de asta.
Iar cei nou veniți, fiind
jucători cu experiență,
cu inteligență, au înțeles
rapid și s-au integrat fără
probleme. De altfel, eu
am fost întotdeauna de
părere că diferența între
eșaloane o face inteligența
jucătorului. De alergat,
dacă îl pregătești bine,
poți să-l faci să alerge și
pe cel de la Liga a 3-a,
și pe cel de la Liga a 2-a.
Cu mingea, la fel, știe
mai toată lumea. La nivel
mental, acolo se face
diferența!

3

Vorbind despre
cei veniți în
această vară,
sunt fotbaliști cu CV-uri
consistente …
Asta am căutat, să
aducem jucători cu
experiență, pentru că am
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considerat că suferim
aici! E drept, și în sezonul
trecut i-am avut pe
Cebotaru, pe Seto, dar,
una peste alta, echipa
noastră era una tânără.
Iar cei veniți în perioada
dintre sezoane au adus,
indiscutabil, un plus la
capitolul experiență.
Mai mult, le-a fost, cred
eu, destul de ușor să se
integreze aici, pentru că
avem un vestiar bun, unit.

4

sezon!

Hai să definim
așteptările tale
legate de acest

Nu vreau neapărat să
jucăm spectaculos, cât
eficient! Asta este ceea
ce îmi doresc! Pentru
că trebuie să adunăm
puncte, să ne mulțumim
suporterii și să ne
îndeplinim, bineînțeles,
obiectivele.

5

Care ar fi atuurile
echipei, în opinia
ta?

Aceleași care au fost și
sezonul trecut, cel în care
am reușit promovarea.
Am avut un grup unit, o

familie, a fost o atmosferă
extraordinară în vestiar, iar
toate acestea ne-au ajutat
să obținem rezultate și să
revenim în prima ligă.

6

Și unde ar mai fi
de lucrat?

Tot timpul este ceva de
îmbunătățit! Trebuie să
analizăm lucrurile de la
meci la meci, să vedem ce
nu a mers așa cum trebuie
și, bineînțeles, să corectăm
ce e de corectat.

7

Ce ar însemna,
pentru Petrolul, un
campionat peste
așteptări?
Fiind o echipă noupromovată, normal că
primul obiectiv este acela
de a ne păstra locul în
primul eșalon. Dar, la
Ploiești, suntem obișnuiți
să ne propunem lucruri
mult mai îndrăznețe și să
țintim cât mai sus posibil.
Aș spune că o clasare în
jurul locului 8 ar fi realistă
pentru acest prim sezon,
tot ceea ce ar fi peste ar
veni ca un bonus.
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Interviu cu Marius Măldărășanu
(antrenor FC Hermannstadt)
realizat de Cosmin Călinescu și Octavian Țopa

Marius Măldărășanu are peste 330 de meciuri pe prima scenă a fotbalului românesc
în tricourile celor de la Petrolul, Rapid și FC Brașov. Și opt selecții la echipa națională.
A câștigat campionatul României cu Rapid (1999), pe cel al Turciei cu Beșiktaș (2003),
a ridicat de trei ori Cupa și de patru ori Supercupa României. A jucat un sfert de finală
în UEFA Europa League (2006, Rapid), fiind decorat de președintele de atunci al
României cu medalia „Meritul Sportiv clasa a II-a cu o baretă”.
Și-a început cariera de antrenor la Astra Giurgiu și, mai apoi, după un sezon pe banca
divizionarei secunde Metaloglobus, a preluat-o pe FC Hermannstadt. A reușit într-un
timp foarte scurt să o scoată din șocul psihic al retrogradării, să o pună pe picioare
solide și să revină după numai un sezon în Superligă. Este supranumit în lumea
fotbalului ”omul care tace și face”.

1

Cum ați resimțit
impactul cu
Superliga, a
fost un șoc sau doar
o reîntâlnire cu
performanța?
Nici una, nici cealaltă. A
fost o satisfacție.

2

Ați debutat cu o
victorie la scor.
Dincolo de un
moral bun, ea asigură
și o continuitate în
performanță?
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Într-adevăr, după o
victorie câștigi mult din
punct de vedere mental,
dar continuitatea vine
odată cu rezultatele
pozitive și în următoarele
meciuri.

3

Ce își propune FC
Hermannstadt
pentru această
ediție de campionat?
Am mai declarat în alte
interviuri, menținerea în
Superliga în acest sezon

este obiectivul nostru.

4

Ați fost elevul lui
Mircea Lucescu.
Ați preluat
și metodele lui de
antrenament?
Există foarte multe
metode de antrenament,
dar cel mai mult am
preluat de la domnul
Mircea Lucescu latura
pedagogică a meseriei de
antrenor.

FC Hermannstadt este
o echipă înființată de
doar șapte ani, iar istoria
unui club se crează în
timp. Trebuie să mai
avem răbdare. Am avut
până acum, vom avea și
în continuare, de aceea
urmăm toți pașii într-un
mod firesc. Normal că
ne gândim la momentul
când vom fi încurajați de
suporteri pe Stadionul
Municipal din Sibiu, dar
momentan acestea sunt
condițiile. Trebuie să
jucăm la Mediaș, unde
în sezonul trecut am
reușit revenirea în prima
ligă. Suntem foarte

recunoscători tuturor
celor care ne sunt în
permanență aproape,
fie că vorbim despre
meciurile considerate pe
teren propriu sau cele din
deplasare. Îi respectăm
foarte, foarte mult pe toți
suporterii!

6

Baba Hassan a
debutat cu două
goluri. Îl vedeți
între golgheterii din
Superligă?
Datorită profilului său
ca jucător, pentru Baba
consider că este mai
bine să își facă treaba
la mijlocul terenului, ca
mijlocaș. Dacă dă goluri
sau dacă va da mai
multe goluri, acest fapt

va fi un bonus , adică
un real câștig pentru FC
Hermannstadt.

7

Care sunt
atuurile echipei
dumneavoastră în
acest sezon?
Forța și unitatea
grupului sau, dacă vreți,
omogenitatea. Sunt un
grup frumos și puternic,
iar echipa noastră stă
bine pe plan sportiv.
Sunt mulți fotbaliști care
au mai evoluat în prima
ligă. Atmosfera este una
foarte bună. Avem bărbați
adevărați, care se respectă
între ei și respectă acest
sport minunat numit
fotbal.
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5

Cât de mult
contează faptul că
nu jucați încă pe
stadionul propriu?
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CRONICĂ

Steaua lui Emerich Jenei (II)
realizată de Marius Mitran

un divizion cu misiune de îndeplinit şi
se învârte în jurul Craiovei, apoi printre
rândurile ei, le desface, le încurcă şi tot
timpul mingea aleargă, telecomandată.
Irimescu se ciocneşte de Tudorel Stoica
şi răbufneşte. Face ce simţeam toţi
că trebuie făcut. Sare la bătaie, vine şi
Lăcătuş, Irimescu îl împinge scurt şi-l
doboară, îl caută pe Stoica, iar căpitanul
Stelei, ironic, îi arată cu degetul tabela...

E 8 decembrie 1985. Craiova joacă în
Ghencea. La 1-0, tata trage aer în piept şi
încearcă un zâmbet. Nu reuşeşte. Voia să
mă încurajeze, am înţeles. Zice ceva de
Lung care, istovit, îşi schimbă mănuşile.
Trage de timp, aiurea. Aiurea zic şi eu.
„Deliu e prea temător”, zice. „Ce să le faci,
nu vezi că...”, recunosc eu cât e de grav.
Dar nici să-l supăr şi nici să recunosc nu
vreau pe de-a-ntregul. Şi atunci, zice el,
aplecându-şi capul, complet albit, pe
umărul meu stâng, o secundă, aproape
nevenindu-i să creadă ce spune. „Nu
avem nicio şansă.” Niciodată nu mai
spusese asta şi nici n-avea s-o mai
spună vreodată. Niciodată. „Nu ştiu cum
scăpăm azi.” „Scăpăm, tată...”

Mai e un pic. Ziua cea mai lungă
a Craiovei se apropie de capăt. E tot
2-0 şi omul grizonat ordonă încă un
atac. Rezistăm şi vine momentul de
graţie: puştiul care în autocar îşi lipea
zulufii de parbriz (are însă 20 şi ceva
de ani, totuşi) interceptează de lângă
Bărbulescu. Înaintează, fentează
uluitor, Bumbescu iese din dispozitiv,
iar Mihăiţă Stănescu, aşa îl cheamă,
vine din „C”, de la Constructorul TCI
Craiova, îi trece mingea printre picioare!
Uaau! Belodedici, surprins, tatonează,
dar Mihăiţă îl întoarce, stânga-dreapta,
apoi schimbă piciorul pune mingea pe
stângul şi trage, Duckadam e bătut la
colţul lung, dar plonjează. Bară! Bară,
tată! Bară... Nu s-a terminat. Asta n-a fost
tot. pentru că, repliindu-se spre centrul
terenului, Mihăiţă ajunge pentru o clipă
în dreptul băncii Stelei. Jenei e acolo, la
un metru şi îl văd de sus, din tribună, pe
puştiul nostru cum întoarce brusc capul.
În aceeaşi fracţiune, Jenei ridică braţele
şi-l aplaudă: „Cum te cheamă, băiete?”

E 2-0 foarte repede. Apoi au o bară, altă
bară. Maiestatea Sa, Jenei, ridică o palmă.
Dincolo, Deliu, colegul tatei, e o pată
alb-albastră de nedesluşit. Jenei împinge
aerul cu teamă. E destul. E destul? Bölöni
trăzneşte bara din stânga lui Lung,
Adrian Popescu se aruncă disperat la
Lăcătuş, ratează, Mănăilă faultează, noroc
că nu se dă penalty, Piţurcă se duce glonţ
să reia totuşi centrarea, Lung scoate şi
se prăbuşeşte. Steaua e o aritmetică, e

...Acum se termină. Mai e un minut
şi Steaua desface iar evantaiul, o pasă,
două, zece, o sută la rând. Roiul se
coagulează, dar Jenei pulverizează încet
aerul: ajunge! Şi-i aplaudă, acum, pe-ai
lui. Craiova are genunchii pe pământ. Nu
ştie şi nu ştim ce s-a întâmplat. Tata nu
vorbeşte. La autocar se îmbrăţişează iar
cu Deliu. Irimescu trece printre noi, cu o
geantă uriaşă pe umăr. Mănăilă, Lung,
Bâcu, apoi Mihăiță urcă şi el. Autocarul
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aprinde farurile. E frig. Pleacă? Le fac cu
mâna. Îmi răspund câţiva. Din umbră se
desprinde silueta lui Jenei, într-un palton
lung, impecabil. Are o strălucire calmă.
pare actor. Autocarul mai pufăie o dată
uşa din faţă. Jenei intră un pas pe scară.
Aud „Bravo, băieţi! Steaua vă ţine pumnii.
Bravo, puştiule, drum bun în Oltenia!”.
Se retrage. Pleacă şi autocarul. Plecăm şi
noi. A fost ziua în care am văzut cea mai
bună adversară a Craiovei mele, cu cel
mai bun joc şi pe inventatorul invenţiei,
cel care părea actor, deşi era doar un
autor.
P.S.1. Emerich Jenei îmi tot spunea,
în anii în care îl sunam, ziarist fiind eu,
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că în viaţă trebuie să-ţi pese de jocul
tău, de destinul tău. „Cum a fost în ziua
aceea, domnule Jenei?” „Nu mai ştiu.
Dar nu dirijam! Le spuneam că nu ne
interesează ce face adversarul şi că pe
adversar trebuia să-l intereseze ce facem
noi...” „Şi ce făceaţi de jucaţi aşa cu noi,
care nu mai respiram?” „Jucam de
plăcere, Marius dragă. Şi nici nu alergam.
Doar mingea alerga. Noi o vrăjeam să ne
asculte... Chiar ţi-a plăcut ziua aia?” „Nu
mi-a plăcut, m-a îmbătrânit...”
P.S.2. Dedic această poveste excelenţei
sale, Emerich Jenei, care a împlinit recent
85 de ani. La mulţi ani, nea Imi!
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