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EDITORIAL

Stadioane pline
Justin Ștefan, Secretar General LPF

secole înainte, în lucrarea “Traite de la
Sagesse”, Tratatul despre înțelepciune,
anul 1601, spunea aproximativ același
lucru, aceeași idee: “La vraie science
et la vraie egide de l’ homme, c’est l’
homme . În traducere, “Adevărata știință
și adevăratul studiu al omului, este omul”.
După cum se observă, marile spirite se
întâlnesc, nu-i așa?
Sigur că, în lumina celor spuse, omul
este totul. În societate, în sport, în fotbal,
la modul special, dar și în tribune,
influențând prin atitudinea sa, dar și prin
simpla prezență uneori, ritmul și chiar și
desfășurarea evenimentelor. Nu e deloc
puțin lucru!
E o realitate atât de evidentă încât
aproape că a trecut neobservată, dacă
sunteți și dumneavoastră de acord cu
acest paradox. Mă refer la numărul mare,
chiar din ce în ce mai mare de spectatori
care asistă la meciurile din Superliga,
competiția noastră din care, iată, au
trecut patru etape deja, destule însă ca
să reușim să ne facem o părere.
Mulți oameni la meciurile acestor
etape, mulți și la partidele din cupele
europene, semn că fotbalul românesc are
resurse importante în ceea ce privește
implicarea directă a fanilor în spectacol.
Resurse sufletești implicit, pentru că, fără
pasiune, fotbalul nu doar că nu ar exista,
dar nici nu ar avea vreun sens!
Există o frază, în limba germană, de
fapt este un citat din “Afinități elective”,
celebrul roman al lui Goethe, care sună
astfel: “Das eigentliche Studium der
Menschheit ist der Mensch”. Adică,
“adevăratul studiu al omenirii este omul”.
Un francez, Pierre Charron, cu două
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Statistica începe să fie în favoarea
fotbalului din acest punct de vedere
și de aceea este esențial să salutăm
întoarcerea oamenilor într-un fenomen
care, de fapt, le aparține.
Stadioane pline, stadioane cu fani
exprimându-se, arene cu voci și culori
diferite, toate acestea potențează ceea
ce se întâmplă pe gazon. Dacă omul e
studiu de caz, sau a devenit așa ceva,
odată cu trecerea timpului, atunci să
privim cu mare atenție prezența sa în
Superligă. E un semn al creșterii valorice
a competiției, desigur, al atractivității
acesteia, al mizei din ce în ce mai
evidentă.
Nu ne rămâne, în mod normal, decât să
facem tot ceea ce depinde de noi, toți cei
implicați, mai mult sau mai puțin direct
în fenomen, dar mai ales ei, jucătorii, și
să creștem acest număr de spectatori, cu
implicații directe și consecințe favorabile
spectacolului. Ceea ce cred că se va și
întâmpla, sunt convins de asta!

INTERVIU

Interviu cu Mihai Teja
(antrenor FC Botoșani)
realizat de Cristian Prisăcariu și Octavian Țopa

Mihai Teja s-a născut pe 22 septembrie 1978, la București. A făcut fotbal la Steaua, dar
a abandonat performanța la încheierea junioratului. S-a dedicat antrenoratului și a
absolvit cursurile celebrei școli de la Coverciano. A debutat pe banca ”șepcilor roșii”, în
25 octombrie 2013, la partida SC Vaslui – Universitatea Cluj 2-0. După o scurtă perioadă
la echipa națională de tineret, a pregătit, rând pe rând, Dinamo (2014-2015), Pandurii
Tg. Jiu (2017-2018, liga a 2-a), Gaz Metan Mediaş (2018-2019, 2020-2021, 2021-2022, FCSB
(2018-2019), CSM Poli Iaşi (2019-2020) și FC Voluntari (2019-2020, 2020-2021). A preluat
FC Botoșani în acestă vară și are două mari merite: echipa sa are un start perfect, fiind
neînvinsă în primele patru etape și practică un fotbal spectaculos.

1

Sunteți mulțumit
de parcursul pe
care îl aveți cu FC
Botoșani în acest debut
de sezon?
Eu sunt un tip
perfecționist, niciodată nu
pot fi mulțumit pe deplin.
Încercăm, împreună cu
băieții, să demonstrăm că
suntem cei mai buni, că
suntem acolo sus. Trebuie
să ne gândim tot timpul
că suntem cei mai buni,
altfel nu vom reuși. Mai
sunt multe lucruri de pus
la punct. În primul rând,
omogenitatea echipei,
suferim la acest capitol

un pic și cred că s-a văzut
asta. Dar sper că, ușorușor, să devenim mai
buni, să facem o echipă
competitivă. Ca și grup,
mă refer.

2

doriți?

Când credeți că
veți avea acea
echipă pe care v-o

Îmi doresc tot timpul.
Chiar de la primul meci,
cel cu CFR Cluj. Îmi
doresc să fie echipa pe
care o visez. Aștept ca
echipa să fie mai bine
și mai în formă, lucrăm
intens pentru aceasta,

ne antrenăm susținut,
dar totul depinde
de cât de repede vor
înțelege pe deplin ce
aștept eu de la ei. Se vor
crea automatisme în
exprimarea lor pe teren și
atunci totul va fi mai ușor.

3

Ați început practic
pregătirea doar
cu unii jucători, pe
parcurs au mai venit alții
și tot așa ...
Exact, exact. De asta
spun că mai este nevoie
de ceva timp, ca ei să se
cunoască mai bine, să se
lege relațiile de joc.
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4

veniți?

În cât timp
credeți că se vor
integra ultimii

Din păcate, unii dintre
ei nu sunt nici fizic sută
la sută, darămite tactic.
Eu am încercat să le dau
minute, să le dau meciuri,
pentru că, până la urmă,
din joc îți iei intensitatea
de care ai nevoie ... Eu
sper ca într-o săptămână,
maximum două, să nu
mai avem genul acesta de
probleme. Eu v-am mai
spus, îmi doresc enorm
chiar de la meciul cu
CFR să fie toată lumea în
formă!

5

Vă sperie CFR Cluj,
o echipă care a
dominat fotbalul
românesc în ultimii ani?
Nu mă sperie CFR, nu
mă sperie nicio echipă.
Respect CFR, îl respect
pe Dan Petrescu și tot
ce s-a întâmplat acolo
în ultimii ani, au avut o
filosofie bună, au câștigat
trofee, dar nu ne e teamă
de nimeni. Trebuie să
mergem cu încredere și să
facem un joc bun.
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6

Vă așteptați ca
botoșănenii să vă
adopte atât de
repede?
Nu, chiar nu mă așteptam
și vreau să le mulțumesc
și pe această cale. M-am
simțit acasă, în special
la meciul cu Farul, o
atmosferă frumoasă,
caldă, se vede că
suporterii sunt foarte
apropiați de echipă,
suntem ca o familie. E
un lucru bun, important
pentru noi și suntem
fericiți când îi mulțumim
pe suporteri. Sper să
câștigăm fiecare meci
și, prin performanțele
noastre, să atragem și mai
mulți suporteri la stadion.

7

Am văzut multe
meciuri de calitate
în acest sezon.
Putem trage concluzia
că avem un campionat
mai puternic decât în
sezoanele trecute sau ne
grăbim?
Da, chiar a mai crescut din
punct de vedere valoric.
S-a creat și o emulație
prin promovarea acestor
echipe de tradiție, U Cluj,

Petrolul, Rapid deja al
doilea an ... Suporterii fac
o atmosferă extraordinară.
Am mai spus-o și cu alte
ocazii, fotbalul este pentru
spectatori și cu cât sunt
mai numeroși, cu atât
crește și intensitatea
jocului. Abia acum putem
face o comparație față
de ce se juca în perioada
pandemiei, cu tribunele
goale. Astăzi, cu mulți
suporteri lângă, fotbaliștii
dau mult mai mult pe
teren pentru că se simt
sprijiniți.

8

Rămâneți la ideea
de la începutul
sezonului cum că
toate cele 16 echipe au
ca obiectiv intrarea în
play-off?
Da, da, cu siguranță. E abia
început de campionat, se
pot schimba multe. Încă
echipele nu sunt așezate,
nu și-au completat loturile,
încă se mai transferă
jucători, conducerile
cluburilor văd unde mai
sunt goluri de umplut.
Încet, încet se vor așeza
toate echipele și va fi
un campionat greu. Dar
acesta este un lucru bun!
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Interviu cu Adrian Scarlatache
(CS Mioveni)
realizat de Silviu Mihai și Octavian Țopa

Adrian Scarlatache este, la 35 de ani, liderul lui CS Mioveni. Fotbalistul a fost investit
căpitan, iar la partida din etapa trecută cu FCSB a bifat meciul cu numărul 200 pe
prima scenă a fotbalului românesc. Fundașul central galben-verde este văzut bine
de colegi și de staff-ul tehnic și ne-a dezvăluit că la această vârstă, ca să joci constant,
trebuie să respecți anumite reguli.

1

Cum este acest
început de
campionat pentru
tine și pentru CS
Mioveni?
Este un început greu, nu
ne-a fost ușor... Nu este
ceea ce ne așteptam, dar
încet-încet ne revenim.
Cu încă doi - trei jucători
aduși, ne redresăm. Și
programul a contat, nu
e ușor să joci cu echipe
mult mai valoroase.
Uitați-vă câte transferuri
au făcut Farul, CFR,
FCSB... Era altceva dacă
jucam contra unor echipe
de valoare mai apropiată
cu noi.
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2

Cum vezi acest
sezon?

Mult mai greu decât
precedentul! Echipele
s-au întărit, sunt echipe
de tradiție, cu suporteri
mulți. Dar eu cred că ne
putem salva! Așa cum
spuneam, cu câteva
transferuri putem face o
echipă competitivă.

3

Cum privești
acum realizarea
de anul trecut,
când echipa s-a salvat
fără a mai da barajul?
Este o performanță! Ne
puteam salva chiar cu trei
- patru etape înainte de

final. A fost mai greu, dar
a fost bine și cu o etapă
înainte de final să ne
realizăm obiectivul.

4

Ai 200 de meciuri
pe prima scenă
a fotbalului
românesc. Cum te simți?
Sunt fericit, sunt
mulțumit de numărul
acesta de jocuri. Dacă
jucam mai mult în
România aveam mai
multe meciuri... Dar
adunând Azerbaidjan și
România, meciuri numai
în prima ligă, sunt 450
de jocuri. Sunt multe. La
cât mai multe îmi doresc,
să joc cât mai mult și cât
mai pot!

Care este secretul
tău?

Nu e niciun secret.
Seriozitate, disciplină,
muncă. Nu e vreo baghetă
magică. Cei care joacă
la 35, 36, 37 de ani o fac
după anumite reguli, ce
țin de profesionalism, de
viața extrasportivă. Dacă le
respecți, poți să joci.

6

Pelici te lăuda,
spunea că ești
un model, că te
pregătești și separat...
Am programe de refacere,
așa este. Mă bucur că
antrenorul a vorbit frumos
despre mine. Am jucat
peste tot pe unde am fost
și trebuie să investești
în tine. Am anumite
chestii de recuperare,
folosesc diverse aparate.
Aceste lucruri mă mențin
în formă și îmi dau o
anumită stare psihică,
bună.

să îl schimb cu unul mai
nou, al meu este mai
vechi. Dar, am doi copii și
nu prea mai am timp liber.
Am o cabană la munte și
îmi place să merg acolo,
să petrec mult timp în aer
liber și cu familia.

9

Cum te
încurajează
familia după
înfrângeri când ajungi
acasă?
Am doi copii mici, Matei,
trei ani și jumătate și Eva,
un an și jumătate, și îmi
ocupă cam tot timpul. E
greu și pentru soție cu doi
copii așa mici și ajut și eu
cum și când pot. Ei mă
încurajează tot timpul și
dacă pierd și dacă câștig.
Băiatul este entuziasmat,
îi place fotbalul, e micuț

dar îi place fenomenul.
Mă întreabă mereu când
mergem la teren. Când
vin acasă după vreo
înfrângere, îi văd pe ei și
uit de tot. După victorie, e
altceva!

10

Cum a fost
debutul tău în
fotbal?

În 2004 sau 2005 am
debutat, la 17 ani, în Liga
1, la Dinamo. Dar am jucat
foarte puțin. Apoi am fost
la Pandurii și am avut un
an bun și am jucat mai
mult. Când m-am apucat
de fotbal aveam șapte ani,
stăteam lângă Stadionul
Dinamo și toții băieții
erau acolo la fotbal, așa că
m-am dus și eu. Ușor-ușor
am urcat la echipa a doua
și așa mai departe.

7

Cum îi încurajezi
pe cei mai tineri,
care sunt lângă
tine și care văd în tine un
model?
Am o relație bună cu
toți jucătorii. Mă înțeleg
bine și cu cei tineri și cu
cei cu experiență. Cred
că am contribuit și eu
la ascensiunea unora în
Liga 1 și ei au demonstrat
că pot face față, mă refer
la cei care au venit din
liga secundă. Cred că am
reușit să-i îndrum, să-i ajut
în parcursul avut de noi
anul trecut.

8

Îți plac și sporturile
cu motor?

Da, îmi place off-road-ul!
Am un Buggy ATV. Vreau
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CRONICĂ

Nicolae Negrilă, zis Negoro (II)
realizată de Marius Mitran

accidentat. Şi Negrilă intră. Craiova rezistă
cu greu, dar rezistă. Băiatul din Gighera ia
nota 9 în „Sportul”, Ştiinţa rămâne pe 0-0
cu Petrolul şi e campioană!

Lui Negrilă i s-a zis Negoro. Toată viaţa
a purtat pe spate aceeaşi cifră: 2. De
prezenţa ori de absenţa lui au depins
momentele esenţiale ale Craiovei, două şi
ele: viaţa şi moartea. Triumful ori eşecul.
Niciunul dintre ei nu debutează aşa. În
ultima etapă a campionatului din ’73/’74,
la Ploieşti. Craiova are cel mai greu
meci de la înfiinţare. Pentru al doilea an
consecutiv, în ultima etapă joacă având
titlul pe masă. Nu l-a luat niciodată. Cu
un an înainte îl pierde la golaveraj, pentru
un singur gol, după un furt de zile mari
al lui Dinamo. Păunescu inventează
o sintagmă. „Universitatea Craiova –
campioana unei mari iubiri”, ca opoziţie la
Dinamo – campioana.
Acum, la Ploieşti, Craiova are nevoie să
reziste. Să nu piardă. Are două puncte
avans faţă de Dinamo, care joacă acasă
şi va câştiga iarăşi la scor astronomic.
Dar Craiova intră pe teren cu un puşti
de 19 ani, din comuna Gighera, judeţul
Dolj. În curând va face 20 de ani, dar în
curând, încă nu i-a împlinit. Cernăianu
îl titularizează, la debut, în cel mai greu
meci din istoria echipei. „Fonfo” Niculescu,
cu care ar fi trebuit să înceapă, e

Dintre Maximi, doar Ştefănescu şi Balaci
mai sunt acolo. E 19 iunie 1974 şi Craiova a
ieşit pe străzi, în balcoane, urlând. Acel 7-0
al lui Dinamo, cu Argeşul lui Dobrin, de
data asta, nu mai contează. „De la intrarea
în oraş, la aeroport, şi până în centru am
făcut trei ore. Lumea voia să ne atingă, să
ne pupe, să ne ia în braţe. Eu am ajuns
în pielea goală în centru”, zice Balaci, de
la început alături de Negoro. Sau invers.
Ceilalţi, cu toţii au venit mai târziu. Zoli,
Cami şi Lung în vara aia, Beldeanu în ’76,
Tilihoi tot atunci, Ungureanu, „geamănul”
de pe partea cealaltă al lui Negoro, în
’77 de la Electro... Donose se întorsese
şi el, în ’74, de la Vâlcea, unde luase o
Cupă, Geolgău urma să fie debutat de
Teaşcă în ’76, Cârţu venea tot atunci de la
Electroputere şi el, Ţicleanu în acelaşi an,
cerc închis.
Negrilă, când a început sfârşitul, în
returul cu Benfica, nu era în teren. De
la absenţa lui atunci, pe 20 aprilie 1983,
au plecat toate. Geolgău, retras fundaş
dreapta, încă o dovadă că Negoro, piratul
acela din benzile desenate ale copilăriei,
după „Căpitan la 15 ani” de Jules Verne,
Negoro al nostru însemna enorm. De el
nu trecea nimeni, niciodată. „Şi-apoi, într-o
zi oarecare, în care îmi va fi cel mai greu”,
zice Păunescu. Aceea a fost ziua noastră
fără Negoro. Dar nu a fost deloc oarecare...
„Am jucat la Real Madrid şi la Barcelona,
în şase turnee finale de Mondiale şi
Europene, în finale de Cupa Campionilor
ori Cupa UEFA, în Spania, în Italia şi
Turcia, dar n-am întâlnit nicăieri un
fundaş de care să nu pot să trec. Doar
de Negrilă n-am trecut niciodată. De el
şi de Ungureanu. Te mutai degeaba de
pe dreapta pe stânga. Scăpai de dracu’ şi
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dădeai de tac-su!” Aşa zice Hagi. L-a avut
apoi pe Ungureanu alături, la Steaua, chiar
împotriva lui Negrilă, care rămăsese. Care
se-ncăpăţânase să reziste. Până la capăt.
De la început până la sfârşit. Eu mai spun
doar atât: când ne era cel mai greu, mai
cumplit, mai rău, când meciurile plecau în
istoria lor şi galeriile adverse se prăvăleau,
cu echipe cu tot, peste noi, era de ajuns
ca Negrilă să oprească primul atac. Clar,
decisiv, ferm. Din clipa aceea, şi ei ştiau că
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sunt pierduţi, şi noi că suntem salvaţi.
Aceste rânduri sunt un omagiu şi o
reverenţă în faţa celui care a ţinut, ca un
destin dur, dreapta apărare a Craiovei.
Cu numărul 2, întotdeauna, Negrilă.
Extraordinar era, credeţi-mă. Extraordinar!
„Voi, oameni ai pământului, uitarea...?”
P.S. Negrilă a făcut, pe 23 iulie, 68 de ani.
La mulţi ani, piratule!
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