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Scriam săptămâna trecută și, tot 
atunci, vă ceream o amânare scurtă 
pe acest subiect, despre prezențele 
cluburilor din Superliga României în 
preliminariile cupelor europene. Nu 
cunoșteam, la data redactării acelui text, 
care sunt rezultatele complete, dar astăzi 
avem certitudinea calificării tuturor celor 
patru echipe în turul trei preliminar al 
Conference League. Mai mult, pentru că 
s-a jucat miercuri, 3 august, știm și că 
FCSB a învins, în deplasare, în Slovacia, pe 
Dunajska Streda, cu 1-0, reușind un pas 
important către play-off-ul competiției. 
Sigur, meciul retur nu este încă jucat, dar 
e limpede că vicecampioana României 
are prima șansă pentru a merge mai 
departe.

CFR Cluj, Universitatea Craiova și SEPSI 
Sfântu Gheorghe continuă și ele lupta 
pentru calificarea în play-off, Șahtior 
Soligorsk din Belarus fiind adversara 
campioanei, Zorya Luhansk, din Ucraina, 
cea a Universității, iar Djurgardens, din 
Suedia, adversara celor de la SEPSI. 

Deja, la momentul citirii de către 
dumneavoastră a acestui editorial, se 
vor cunoaște și rezultatele meciurilor din 
prima manșă a turului trei pentru aceste 
echipe.

Speranța mea este că acest impact 
direct cu fotbalul european va fi 
continuat cu succes și, mai ales, că va 
avea consecințe dintre cele mai benefice 
pentru fotbalul românesc. Există o vorbă 
care mi se pare extrem de potrivită 
pentru acest moment atât de important, 
e un citat din Shakespeare care sună 
astfel: “Experience is by industry 
achieved”, adică, în traducere liberă, 
“experiența se capătă prin sârguință”.

Este exact ceea ce cred că ar trebui 
să se întâmple cu cluburile noastre în 
Europa, sau, mai bine zis, după meciurile 
din cupele continentale.

Să dobândească prin efort, prin 
atingerea performanței, în cazul nostru 
participarea în grupe, valoarea dată de 
experiența competiției. Să preia din 
clasa ridicată a întrecerilor cu miză și să 
folosească pe viitor această experiență. 
Fotbalul european oferă și o anumită 
stare de spirit, pe lângă multe alte 
beneficii, inclusiv cele de ordin material.

Europa are în continuare cele patru 
echipe din România în competiție 
și trebuie să salutăm efervescența 
participării noastre cu cât mai multe 
dintre ele, de ce nu? chiar cu toate, 
în grupe și pe un traseu cât mai lung, 
nimic nu e imposibil, mai ales dacă 
vrem să arătăm că suntem încă ce am 
mai fost, ba, și mult decât atât, dacă tot 
e momentul să ne raportăm la citate 
celebre.

EDITORIAL
Europa ca stare de spirit
 Justin Ștefan, Secretar General LPF
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INTERVIU
Interviu cu Andrei Chindriș (UTA Arad)
  realizat de Tudor Vasil și Octavian Țopa

Andrei Chindriș s-a născut pe 12 ianuarie 1999, la Cluj și a început fotbalul la 
Universitatea. A debutat însă în prima ligă în Moldova. Se întâmpla în urmă cu patru 
ani, pe 20 iulie, la partida CFR Cluj – FC Botoșani 1-1. După patru sezoane, în care  a 
adunat 85 de meciuri și a marcat patru goluri pentru FC Botoșani, s-a transferat la 
Santa Clara, în Portugalia. Nu a reușit însă să se integreze și a revenit rapid în Superliga 
României. Fostul component al echipei naționale de tineret are calități incontestabile 
și un fizic impunător (1.91 m), dar la noua sa echipă va trebui să muncească enorm 
pentru a se impune între ceilalți apărători centrali valoroși aflați în lotul Bătrânei 
Doamne. 

1 Andrei, ai revenit 
în România după 
o perioadă în 

străinătate, cum ai 
regăsit fotbalul din 
România?

Bună ziua. Părerea mea 
este că nivelul de acum 
este mai ridicat. Cluburile 
sunt mai stabile din 
punct de vedere financiar 
și au reușit astfel să 
creeze o competiție mai 
puternică.

2 Ai făcut 
cunoștință cu 
publicul din Arad, 

unul dintre cele mai 
frumoase din România. 
Cum ai trăit atmosfera?

Mi-a plăcut enorm, este 
o atmosferă pe care cu 
greu te mai întâlnești, 
mai ales în România. Este 
emoționant să simți atâta 
dragoste!

3 Cu un lot 
îmbunătățit, UTA 
se va lupta și în 

acest an pentru un loc 
în play-off-ul Superligii. 
Cum vezi această luptă? 

Va fi o luptă dificilă, multe 
echipe și-au propus acest 
lucru, dar noi, în ciuda 
acestui început mai puțin 
reușit, cred că vom așeza 
totul pe făgașul așteptat. 
Sperăm că lucrurile care 
acum nu funcționează se 

Interviu
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vor regla într-un timp cât 
mai scurt.

4 Concurența 
pentru un loc 
de titular în 

centrul defensivei este 
foarte mare, acolo unde 
evoluează jucători cu 
experiență ca Erico da 
Silva, Alexandru Benga 
și Erion Hoxhallari. Ce 
spui despre această 
concurență?

Este o concurență 
benefică atât pentru 
echipă, cât și pentru 
jucători. În ceea ce mă 
privește, voi face totul 

pentru a nu-i dezamăgi pe 
cei care cred în mine.

5 În trecut, UTA a 
vândut jucători 
tineri cluburilor 

mai bine cotate, cel mai 
recent exemplu fiind 
David Miculescu. A fost și 
acest aspect unul dintre 
motivele pentru care ai 
ales Arad-ul?

Este, evident, o motivație 
suplimentară, atât pentru 
mine, cât și pentru 
toți jucători tineri. E 
încurajator când vezi că 
nimic nu este imposibil în 
această activitate și că te 

poți impune indiferent de 
vârstă. Trebuie să muncim 
susținut pentru a ne 
atinge țelurile.

6 Te gândești la 
echipa națională 
de seniori, având 

în vedere că ai evoluat 
pentru naționala de 
tineret?

(Zâmbește) În momentul 
acesta mă gandesc doar 
să fac jocuri bune pentru 
UTA, pentru suporterii 
acestui club, după care 
vom vedea ce va mai fi. 
Îmi place să iau lucrurile 
pas cu pas.

BULETIN INFORMATIV // 5 AUGUST 2022





PAGINA 6

INTERVIU
Interviu cu Marius Croitoru Andrei 
(antrenor FC U Craiova) 

  realizat de Eduard Zelgin și Octavian Țopa

A fost, pentru cei care nu l-au prins, un fotbalist extrem de tehnic și de spectaculos. 
Marius Marian Croitoru era exemplul pentru care iubitorii acestui sport plăteau biletul 
de intrare pe stadion fără să clipescă. S-a născut pe 2 octombrie 1980, la Giurgiu. A 
început fotbalul la clubul de malul Dunării, dar consacrarea și-a găsit-o la FCM Bacău. 
Au urmat transferuri la SC Vaslui, Steaua, Ceahlăul Piatra Neamț, Politehnica Iași, 
Astra Giurgiu, FC Botoșani și Poli Timișoara. A început antrenoratul la FC Botoșani, în 
2019, și a dus echipa până pe locul al patrulea, cea mai bună clasare din istoria clubului. 
În această vară a acceptat provocarea Craiovei, iar noua sa echipă practică un fotbal de 
mare calitate.

1 Marius, nu foarte 
multă lume s-ar 
fi așteptat la 

startul acesta de sezon 
pentru FCU. Care este 
explicația?

Poate cine nu mă 
cunoaște, cine nu 
a urmărit lucrurile 
construite la Botoșani 
și cine nu înțelege 

potențialul de la FCU. 
Rezultatele din primele 
trei etape sunt bazate 
pe lucrurile simple ale 
fotbalului: valoare, muncă 
și determinare. 

2 Ați învins CFR Cluj 
și ați jucat de la 
egal la egal cu 

FCSB. Urmează derby-
ul cu echipa rivală din 

oras. Pretențiile sunt 
și mai mari acum din 
partea tuturor. La ce să 
ne așteptăm duminică 
seara?

La un derby, așa cum ați 
spus și dumneavoastră. 
Știu foarte bine ceea ce 
înseamnă această partidă 
pentru spiritul adevărat 
al clubului de tradiție 
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din acest oraș. Suntem 
obligați să demonstram 
nu doar adevărata 
identitate ci și valoarea 
noastră de astăzi.

3 Aveți o absență 
importantă, Juan 
Bauza …

Așa este. Pepe este liderul 
nostru și jucătorul în jurul 
căruia echipa poate să 
atingă potențialul maxim. 
Însă echipa noastră nu 
poate să depindă de 
un jucător. Suntem 11 
pe teren, iar totul se 
realizează împreună. 

4 Startul de sezon 
ar putea să 
umple stadionul 

la meciul de duminică 
seara?

Sunt sigur! Și nu numai 
la această partidă! Avem 
nevoie de adevărații 
suporteri ai spiritului 
alb-albastru. Împreună 
putem ajunge să avem 
performanțele dorite de 
toată lumea.

5 De ce ai ales FCU?

Simplu! Pentru că am fost 

dorit din tot sufletul de 
domnul Mititelu și de fiul 
său, Adiță. Am simțit din 
primul moment. Nici nu 
semnasem bine rezilierea 
la Botoșani că a și sunat 
telefonul. Nu poți să 
refuzi, dacă ești antrenor 
în Romania, să ajungi să 
antrenezi aici. Ai totul 
pentru a putea îndeplini 
obiectivele.

6 Și obiectivul 
acestui sezon 
înseamnă?

Înseamnă prezența în 
play-off plus primul meu 
trofeu, Cupa României.
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De 17 ori strigă „Gol!” şi „Extraordinaaar!” 
Sebastian Domozină la faza în care 
Craiova elimină pe Kaiserslautern. În 
mod normal, Negrilă nu avea ce căuta 
acolo. Înainte să se bage, practic, peste 
rând, Negrilă îl blocase de vreo 20 de ori 
pe Brehme. Brehme, peste 3 ani, avea să 
joace finala Campionatului Mondial, în 
faţa Argentinei lui Maradona, marcând 
unicul gol al finalei de la Roma. Atunci 
însă, în martie 1983, Brehme marcase, 
în tur, de două ori în poarta lui Lung, 
iar Negrilă ştia cu cine are de-a face. Îl 
învăţase, până la urmă, chiar în Germania, 
acum, la Craiova, Andreas nu suflase. Ca 
şi Thomas Allofs. Ca şi Eilenfeld, schimbat 
până la urmă. Aceasta era banda stângă 
a nemţilor, Brehme – Eilenfeld – Thomas 
Allofs. „Negoro îi avea în faţă pe Ţicleanu 
şi pe Crişan, dar greutatea, aproape toată, 
era pe el. Zoli nu cobora, avea nevoie de 
suflu acolo, sus, în faţă, lângă Cami şi 
Geolgău, iar Aurică era peste tot, ştia că 
Negrilă, el, ultima frontieră, va rezista.

... Şi a rezistat. De aceea, atunci când 
a apărut în careul nemţilor iar, a nu ştiu 
câta oară, mi-a fost frică. Mai erau doar 
opt minute, e drept, trebuia să înscriem, 

dar dacă am fi primit, am fi fost eliminaţi. 
Negrilă, însă, a urcat, cum avea să explice 
Sebi Domozină şi, după cornerul lui 
Balaci, a înscris golul meciului, al carierei 
sale, al vieţii Craiovei dintotdeauna. De 
fapt, cu câteva zeci de secunde mai 
înainte, Cămătaru, la vreo 30 de metri 
de poarta lor, face un stop pe piept, 
colosal, apoi se întoarce cu faţa spre 
nemţi, grandios şi trage fulgerător. Ce se 
mai putea face? Ce altceva se mai putea 
face?! Intraserăm în ultimele 10 minute, 
tensiunea era sufocantă, devastatoare, 
aproape de crimă şi deznădejde. Şutul 
lui Cami s-a dus însă tare, greu, sub bară. 
Reichel (ce nume!) a scos, mingea îi sărise 
din pământ în faţă, cu vârfurile degetelor, 
deturnând în corner şi apoi Balaci a 
mers să bată cornerul. Am văzut doar că 
a pus mingea neregulamentar, în afara 
sfertului de cerc de lângă fanion şi că s-a 
grăbit să bată. Şi a bătut, sus oarecum, la 
prima bară, de pe stânga atacului nostru. 
Cami a sărit, uriaş, în 6 metri, mingea l-a 
derutat pe Briegel, omul lui şi a părut că 
se opreşte în picioarele lui Eilenfeld, care 
însă o scapă printre. Negrilă, surprins o 
sutime de secundă, îşi revine, şi-o apropie 
cu dreptul şi trage, larg, cu stângul 
sub bară. Explozia. 1-0. Cele 17 strigăte 
de eliberare ale lui Domozină. Delirul. 
„Extraordinaaaaar! Negrilă, fundaşul 
Negrilă, urcat în atac... Momente de 
maximă tensiune aici...”

... În careu, la acel corner, pe lângă 
Cami erau doar Cârţu şi ceva mai târziu 
Donose, care vine lansat, aproape să-i 
sufle mingea lui Negoro. Geolgău fusese 
înlocuit de câteva minute de Sorin, după 
ce ratase o ocazie singur cu portarul, pe 
care tot el şi-o crease, driblând scurt, în 
12-13 metri, pe Dusek, dar nevăzându-l 
liber, în dreapta, pe Balaci... În rest, 
toţi ţineau, la cornerul acela, apărarea. 
Tilihoi, Ştefănescu şi Ungureanu erau la 
centru, Ţicleanu şi Beldeanu stăteau pe 
respingere. În careu erau, cum am zis, 

CRONICĂ
Nicolae Negrilă, zis Negoro (I)
  realizată de Marius Mitran

Cronică
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doar Cami şi Cârţu, Balaci se pregătea să 
bată, Beldeanu, intrat în locul lui Zoli la 
pauză, nu părăsea zona de siguranţă de 
la centru. Dacă scăpau nemţii pe vreun 
contraatac?! Unde să pleci?

... Şi atunci s-a dus el, Negrilă.

„Dacă e să ajungi mare, fii sigur că o 
să aibă grijă Dumnezeu să te cheme 
cum trebuie! Ăia mari, genialii, i-auzi 
cum le zice: Diego-Ar-man-do-Ma-ra-
do-na! Pe-le! Va-va! Di-di! Garrin-cha! 
Kem-pes! Dacă e să ajungi mare, trebuie 
să te cheme într-un fel!” Aşa zicea nea 
Vanea, iar pe Maximi aşa i-a chemat: 
semnificativ, sonor, aproape ca într-un 
dicţionar de simboluri. Şi viaţa lor a fost 
la fel. Când Costică Popescu, crainicul, 
începea să-i strige, parcă dădea drumul 
unei poveşti populare româneşti: „În 
poartă, cu numărul unuuu, Silviuuuu 
Luuung!... cu numărul dooi, Nicolaeee 

Negrilăăă...” Universitatea de fotbal 
Craiova avea ceva academic, preţios şi 
pretenţios în exprimarea din teren, dar 
şi ceva din filonul popular cel mai pur, 
oltenesc. Negrilă, cred, conducea pe 
culoarul ăsta.

... Mai am caseta aia, BASF, cu ce s-a 
întâmplat la golul lui Negrilă. Pe o parte 
e Cenaclul Flacăra şi pe partea cealaltă 
Compact cu „Fata din vis” şi Alifantis. ŞI 
Doru Stănculescu. „Fără petale”. După 
ele venea înregistrarea golului. Nu mai 
ştiu ce-am şters, ce era iniţial pe spaţiul 
ăla, dar imediat după e „Zurgălăul” lui 
Labiş, cântat de Mihaela Popescu, cea 
mai frumoasă voce pe care am auzit-o 
vreodată. „Voi, oameni ai pământului, 
uitarea / S-a aşternut pe sânge, scrum 
şi fier? / N-aţi cunoscut ce-nseamnă 
aşteptarea / Şi ce înseamnă-un zurgălău 
stingher?”
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on

ică

PAGINA 10

BULETIN INFORMATIV // 5 AUGUST 2022



instatsport.com

vitalie.ciorici@instatsport.com
+40 759 100 011

Pentru demo sau ofertă 
ne puteți contacta la:

Soluții statistice și analitice pentru antrenori, jucători, 
scouteri, directori sportivi, ligi profesioniste, cluburi, 
federații

Platforma online InStat Scout cu video ale meciurilor

Rapoarte pentru meciurile proprii și echipele adverse

Rapoarte cu parametrii fizici ai jucătorilor

Servicii filmare și transmisiune online competiții 
sportivesportive

FOTBAL
BASCHET
FUTSAL
INSTAT TV




