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În secolul nostru, polemica vine aproape 
întotdeauna la pachet cu o anumită 
performanță. Sau, mai corect spus, când 
se atinge un anumit prag al reușitei, 
se declanșează discuții, mai mult sau 
mai puțin elegante, dar, cu siguranță, 
contradictorii.

Dar nu numai în acești ani, să fim 
perfect obiectivi, ci dintotdeauna. Acum, 
în aceasta zile, poate doar accentele să 
fie mai ascuțite, ori chiar mai departe de 
nuanță.

Mai ținem minte, cu toții, polemicile 
care ne-au însoțit adolescența și chiar 
copilaria: Steaua sau Dinamo? Balaci, Hagi, 
ori Dobrin? Pele Arantes do Nascimento 
sau Diego Armando Maradona? Cine 
are mereu dreptate? Cine nu are decât 
arareori dreptate?

Viața îmi spune, ba chiar dă asigurări în 
acest sens, că fotbalul are mereu dreptatea 
lui!

Fenomenul în sine este atât de puternic 

și, în definitiv, relevant, că în cele din 
urmă, chiar acestuia nu i se poate reproșa 
nimic. Are legile lui care reglează și care 
permit polemici dintre cele mai dure, și 
mă tot gândesc aici și la duelul verbal al 
fanilor, la legile nescrise ale peluzelor și la 
o anumită implicare subiectivă a fiecăruia 
dintre noi în ceea ce privește ierarhizarea 
unor personalități sau cluburi de uriașă 
notorietate.

“Dați Cezarului ce-i al Cezarului” este 
o expresie care se potrivește în multe 
situații, și îmi exprim părerea că și într-o 
polemică mai mult sau mai puțin cordială.

Inițial, expresia a fost citată în limba 
latină, “Quae sunt Caesaris, Caesari”. De 
două mii de ani -formula expresivă îi este 
atribuită lui Iisus Hristos, în Evanghelia lui 
Matei- întelesul este de a recomanda să 
se recunoască fiecăruia meritele, conform 
valorii demonstrate într-o activitate sau 
alta. Deși pare simplu și ușor, nu este deloc 
așa…

Fotbalul însă are dreptate tocmai pentru 
că dă învingătorilor ceea ce este al lor!

Trofeele, popularitatea generatoare de 
statut privilegiat în societate, victoriile 
echipei, toate acestea reprezintă acte de 
valoare, dar și de certificare în ochii opiniei 
publice a acesteia. Secolul 21 este foarte 
atent la clasamente și, pornind de aici, 
stabilește chiar o anumită poziționare în 
lumea fotbalului, vezi cazurile clare de 
notorietate ale, de pildă, lui Messi, Cristiano 
Ronaldo ori Neymar junior. De aici, sumele 
care vin în consecință și care influențează 
și alte ierarhii, implicând un mod de a 
gândi fotbalul cum în trecut nici nu se 
putea imagina. Pe vremea când acest 
sport se subordona doar fentei și șutului.

De aceea, de când e lumea, fotbalul are 
mereu dreptate!

EDITORIAL
Fotbalul are mereu dreptate
 Justin Ștefan, Secretar General LPF
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INTERVIU
Interviu cu Daniel Florea 
(FC Voluntari)
  realizat de Marian Codârlă și Octavian Țopa

Daniel Constantin Florea a fost campion al României și a câștigat Supercupa cu Astra 
Giurgiu. După aproape cinci sezoane la Chindia Târgoviște, ajuns la o maturitate 
fotbalistică, a ales să semneze cu FC Voluntari, revelația sezonului trecut. Are 210 
partide pe prima scenă a fotbalului românesc.

1 Am fost greu 
pentru tine să 
renunți la Chindia 

Târgoviște și, în plus, ce 
te-a determinat să alegi 
FC Voluntari?

Nu pot spune că am 
renuțat la Chindia, 
consider că mi-am făcut 
bine treaba în cei patru 
ani și jumătate petrecuți 
la acest club. Practic, 
împreună cu colegii 
mei, am scris o pagină 
importantă în istoria 
acestui club. Cred că 
venirea mea la Voluntari 
e un lucru natural, îmi 
doream să joc la un nivel 
mai ridicat. Am ales 
FC Voluntari pentru că 
această echipă se clasase 
în sezonul trecut pe cel 

mai ridicat loc dintre 
toate cele care m-au 
ofertat în această vară.

2 Cum ai găsit noua 
echipă?

Am găsit un club foarte 
bine organizat, cu condiții 
foarte bune de pregătire, 
cu o metodologie și un 
stil de joc care cred că 
mă avantajează mai mult 
decât cel precedent. 
Totul, până în momentul 
de față, este la superlativ.

3 Simți că această 
echipă poate să 
practice același 

fotbal din sezonul trecut 
și să prindă din nou 
play-off-ul?

Nu cred că e cazul să 
facem comparații cu 
sezonul trecut. A început 
un nou sezon, au venit 
mulți jucători noi, 
automat s-a schimbat 
echipa. Eu sunt încrezător 
și de aceea am ales FC 
Voluntari, că o să facem 
treabă bună și că vom 
avea performanțe. Acum, 
vedeți dumneavoastră, 
e ușor să spui din 
vorbe și să-ți propui 
public obiective înalte, 
vom vedea la finalul 
sezonului ce am putut 
realiza. Eu, de felul meu, 
sunt un tip încrezător. 
Iar la ce am găsit aici, 
și cum văd lucrurile 
acum, cred că putem 
repeta performanța de 
a ne califica în play-off 

Interviu
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și chiar mai mult. De ce 
nu, să câștigăm  Cupa 
României?!

4 Cum vezi 
concurența cu 
Adam Nemec și 

cum te simți alături de 
el?

Mister (n.n antrenorul 
Liviu Ciobotariu) m-a 
folosit pe mai multe poziții 
de când am venit la FC 
Voluntari, chiar am avut o 
discuție cu dânsul înainte 
să semnez contractul și 
mi-a spus în care poziții 
m-ar vedea dânsul. Am 
jucat câteva meciuri 
împreună cu Adam și cred 
că suntem doi jucători 
complementari. El este 
unul cu talie, care poate 
fi și un fel de pivot. Eu nu 
sunt un jucător fix, mă 
mișc mai mult și aceste 
două aspecte pot constitui 
un avantaj pentru noi și, 
mai ales, pentru echipă. 
Sunt convins că vom avea 
un parcurs bun împreună.

5 Ce obiectiv 
personal ai în 
acest sezon?

Eu îmi propum tot timpul, 
ca de la an la an, să fiu 
mai bun. Până acum, 
cifrele au demonstrat 

că am reușit ce mi-am 
impus. Obiectivele mele 
personale se confundă cu 
cele ale clubului. Acesta 
este aspectul pentru care 
am ales FC Voluntari.

6 Cum se simte 
Superliga în 
acest an, cu tot 

mai mulți suporteri în 
tribune? Cum e pe teren?

Întradevăr, Superliga a 
devenit mai puternică. An 
de an au revenit echipe 
cu tradiție, cu mulți 
suporteri, iar acest lucru 
nu poate duce decât 
spre mai bine fotbalului, 
pentru că acest sport este 
construit pentru ei. Când 
ești fotbalist și joci cu un 
stadion plin, automat dai 
sută la sută și te ridici la 
nivelul atmosferei create 
de suporteri. Pentru 
noi, a fost un început de 
campionat senzațional, 
am jucat prima etapă 
la Ploiești, stadionul era 
aproape plin. Îmi plac 
meciurile aceastea, cu 
încărcătură și cu mulți 
oameni în tribună. Iar la 
partida de acasă, cu Sepsi 
OSK, am văzut mai mulți 
spectatori decât media 
anilor trecuți. E un lucru 
îmbucurător, mai ales că 

ora nu era foarte potrivită 
deoarece era foarte cald. 
Eu sunt foarte bucuros de 
prezența lor și sunt sigur 
că, din acest punct de 
vedere, va fi un sezon mai 
atractiv decât altele. 

7 Cum te înțelegi cu 
antrenorul Liviu 
Ciobotariu și care 

au fost primele lucruri pe 
care ți le-a spus când ai 
venit la acest club?

Liviu Ciobotariu este, 
în primul rând, un om 
extraordinar. Ca antrenor a 
demonstrat că este foarte 
bun. Uneori este puțin 
cam superstițios, cei drept 
... (Zâmbește). Dar, din câte 
am apucat să văd până 
acum, este unul dintre cei 
mai buni antrenori cu care 
am lucrat. Prima dată, 
înainte să ajung să lucrăm 
împreună, mi-a spus că 
mă cunoaște ca fotbalist și 
își dorește să fim în același 
vestiar. Acesta a fost un 
lucru foarte important 
pentru mine, să știu că 
antrenorul mă dorește în 
echipa lui. În rest, am avut 
discuții de ordin tactic și 
de pozițiile mele pe teren. 
Nu am nimic de adăugat 
pe acest subiect, doar 
lucruri de bine.
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INTERVIU
Interviu cu Alexandru Greab 
(FC Argeș)
  realizat de Marius Duinea și Octavian Țopa

FC Argeș încercă să ajungă, pentru al doilea an consecutiv, în play-off-ul Superligii. 
Chiar dacă echipa din Trivale nu a avut startul preconizat de sezon, jucătorii alb-
violeți sunt convinși că pot redresa situația. Unul dintre ei, portarul Alexandru Greab, 
o piesă de bază din angrenajul trupei pregătite de Andrei Prepeliță, rămâne optimist 
în privința șanselor de a prinde un loc în Top 6 la finalul sezonului regulat. Prevede, de 
asemenea, o luptă mai grea ca oricând pentru îndeplinirea acestui obiectiv. 

1 Cum apeciezi 
evoluțiile tale 
echipei din acest 

început de sezon? 

Au fost inconstante, din 
punctul meu de vedere. 
Au fost multe transferuri 
făcute în această vară și 
era normal să întâmple 
așa, trebuie ceva timp 
până se vor lega relațiile 
de joc. Sper ca, de la meci 
la meci, să arătăm din 
ce în ce mai bine și să 
obținem rezultatele pe 
care ni le cer antrenorii, 
conducătorii, pe care ni 
dorim cu toții.

2 Ce nu a 
funcționat în 
exprimarea 

echipei până acum? 

După cum am spus, 
omogenizarea unei 
echipe necesită 
timp, timp pe care, 
din păcate, nu îl mai 
avem. Trebuie să ne 
concentrăm suplimentar 
și să începem să legăm 
victoriile. Dacă vom 
elimina greșelile, sunt 
convins că rezultatele 
pozitive vor apărea foarte 
curând. 

3 Ce ar trebui 
schimbat repede 
pentru a avea 

rezultatele preconizate? 

Cred că ar trebui să ne 
motivăm suplimentar, 
să intrăm mai încrezători 
pe teren, indiferent de 
adversar, să facem tot 

posibilul să ne impunem 
jocul. Suntem o echipă 
cu potențial mare și 
nu ne rămâne decât 
să fim concentrați la 
maximum. Cu o atitudine 
bună, determinare și 
concentrare, nu ai cum 
să nu reușești. Dacă vom 
putea lega, să zic așa, 
o serie de patru - cinci 
victorii, vom căpăta o mai 
mare încredere în forțele 
noastre și, implicit, un 
moral mult mai bun.

4 Cum crezi ca va fi 
această ediție de 
campionat? 

Mult mai grea decât cea 
de anul trecut! Toate 
echipele s-au întărit și 
arată destul de bine la 
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acest început de sezon. 
Și nou-promovatele au 
avut rezultate bune. 
Două dintre ele nu au 
dezamăgit și, mai mult, 
au surprins într-un mod 
plăcut cu jocul pe care 
l-au etalat. Cred că va fi 
un campionat mult mai 
strâns anul acesta. Orice 
detaliu, indiferent cât de 
mic este, poate face la 
final diferența. 

5 Calificarea în 
play – off este un 
obiectiv realizabil?

Da, categoric. Dacă ne 
uităm pe clasament, 
suntem la trei puncte 
de locul secund. Nu au 
trecut decât cinci etape ... 
Anul trecut, nu ne-a dat 
nimeni nici o șansă pentru 
a intra în play - off și, 
totuși, am demonstrat că 
puterea unui grup unit și 
munca multă sunt mereu 
răsplătite. Sperăm să 
reușim și anul acesta să ne 
calificăm în play – off, și să 
facem o figură frumoasă 
acolo. Sunt sigur că se va 
juca până în ultima etapă 
pentru intrarea în Top 6.

6 Care sunt atuurile 
echipei FC Argeș 
în această luptă 

grea pentru atingerea 
obiectivului? 

Cred ca atuul nostru din 
acest an sunt jucătorii cu 
experiență care au venit 
în această vară. Pot spune 
că ne ajută atât in teren, 
dar și în afara lui. Cu toții 
avem câte ceva de învățat 
de la Mike Cestor și Marius 
Constantin, ambii cu o 
carieră impresionantă în 
spate. La Pitești este un 
mediu propice pentru 
performanță. Iar cei mai 
tineri pot crește frumos 
pe lângă cei cu mai mare 
experiență. 

7 Cum vezi 
concurența pentru 
un loc de titular cu 

Cătălin Straton? 

Pe mine nu m-a speriat 
niciodată concurența. Am 
avut plăcerea de a avea 
concurență puternică pe 
parcursul întregii mele 
cariere. Mă refer la Răzvan 
Pleșca, Călin Albuț, Milos 
Buchta, portari valoroși. 

Lucrul acesta m-a motivat 
să muncesc mai mult și 
să îmi depășesc mereu 
limitele. Atâta timp cât 
este o competiție corectă, 
concurența este doar 
benefică. În orice sport, nu 
numai în fotbal.

8 Există o rețetă 
a succesului în 
fotbal? Poate fi 

aplicată și la FC Argeș?

Nu există o așa-zisă rețetă 
a ”succesului”. Sunt foarte 
mulți factori, care duc la 
un real succes. Începând 
de la conducerea clubului, 
finanțatori, antrenori, 
jucători, condiții de 
pregătire și până la 
noroc sau inspirație de 
moment, toate contribuie 
la succesul unei echipe. 
Sunt convins că, dacă faci 
lucrurile în mod corect, 
rezultatele nu au cum 
să nu vină. Desigur, nu 
se pot face minuni peste 
noapte. Nu cred, de altfel, 
că are cineva vreo baghetă 
magică cu care să poată 
schimba lucrurile de pe o 
zi pe alta.
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În iarna lui 1998, dacă nu mă înşel, am 
scris pentru ProSport Magazin o serie de 
editoriale şi reportaje, între care şi cel pe 
care vreau să-l amintesc aici.

E vorba de întâlnirea cu Dudu 
Georgescu, atacantul cu cea mai bună 
lovitură de cap din istoria fotbalului 
nostru şi, foarte probabil, şi mondial.

Dudu Georgescu… În puţinele dăţi 
în care am ajuns, în copilărie, să admir 
vreun inamic la Craiovei, pentru că îmi 
provoca teamă, pentru că era prea bun, 
adică prea rău, de fapt, pentru noi, ei 
bine, în acele dăţi, sufleteşte eram praf. 
În primul rând pentru că, bun oltean ce 
sunt şi eram, şi eu intram la categoria 
„şarpe de dudău, d’ăla care muşcă rău, 
măi Leano!” când era vorba de ceilalţi, 
care se puneau cu ai mei.

În cazul acesta, cum să-ţi placă, şi 
încă mult, ceea ce, funciar, urai? În al 
doilea rând, dacă îmi plăceau, cum să-i 
spun tatei, care n-avea nuanţe niciodată 
când era vorba de tabăra adversă? Toţi, 
în afara Craiovei, meritau indiferenţa 
şi dispreţul nostru. Aproape toţi, că 

unii îi mai plăceau, aşa, individual, însă 
niciodată şi în nicio situaţie cineva de la 
Dinamo. Şmecheria prin care Dinamo 
luase, în 1973, campionatul, îl pusese 
pe tata într-o situaţie de ostilitate fără 
drept de apel, care nu l-a părăsit în nicio 
circumstanţă, niciodată, până la sfârşitul 
vieţii. Golul care i-a lipsit în acea vară 
Craiovei a fost zidul de netrecut vreodată 
dintre ce a însemnat Dinamo în România 
acelor ani şi religia familiei noastre, care 
însemna Craiova, o victimă sfâşiată între 
o dragoste totală şi o duşmănie externă 
de care trebuia apărată cu dinţii.

Şi totuşi, Dudu Georgescu! Acum, abia 
acum îmi aduc aminte că de câteva ori 
am fost pe Dinamo toţi trei, ca-n celebrul 
film franţuzesc „Mama, tata, bona şi eu”, 
unde bona care trebuia să aibă grijă de 
noi era Ştiinţa! Mama, jucând indiferenţa, 
dar crispată până la disperare în funcţie 
de reacţia noastră interioară, pe care o 
simţea aproape în aceeaşi clipă, tata, 
infernal de atent la joc, greu de atras în 
orice dialog, eu…

Ei bine, eu am descoperit că nu-l urăsc 
pe centrul lor atacant, blond, lăţos, cu 
mers ca pe papainoage, fragil în alergare, 
dar cu o plutire peste apărarea noastră 
dincolo de imaginaţie.

Dudu Georgescu. Mama tresărea 
atunci când Custov prindea câte un şut 
violent, parcă o aud, compătimitoare: 
„George, dar i-a dat mâinile peste caaap 
portarului nostruuu…” Era vorba de 
Purcaru, pe care mama îl căina atunci. 
Şi mai ţin minte că-i plăceau Boc şi 
Berneanu, fundaşul stânga dinaintea 
lui Ungureanu… Mie îmi plăceau Crişan, 
primul fără discuţie, în orice top, apoi 
Balaci, Negrilă, care îmi dădea siguranţă, 
Donose, Ţicleanu, Cârţu, deşi Sorin era 
uneori de o indolenţă insuportabilă. 
Şi Dudu, de la ei! Se putea aşa ceva?! 
Dudu, despre care abia acum îmi fixez 

CRONICĂ
Dudu Georgescu, uriașul (I)
  realizată de Marius Mitran

Cronică
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în minte că marcase primul gol pe care 
l-am văzut în viaţa mea pe un stadion, în 
acel 1 iunie 1975, într-o Zi a Copilului când 
tata se hotărâse: eram destul de mare, 
aveam aproape 8 ani!, ca să pot vedea un 
România – Scoţia direct în Pantelimon, 
pe „23 August”…

Dudu! Era o prelungire nepământeană, 
albă (nu ştiu de ce, Craiova juca mereu 
în albastru cu Dinamo, care intra în 
alb, aproape fără excepţie. Mie însă îmi 
plăcea albul, aş fi vrut să fie mereu la 
noi…), care plutea, ţâşnea, plonja şi care, 
dacă apuca să lovească balonul cu capul, 
apoi erai mort! Dudu nu rata, nu ierta, el 
marca. Vedeai apoi saltul acela stângaci, 
cu mâna dreaptă ridicată perfect 
vertical şi felul în care îl îmbrăţişau ai lui, 
precipitaţi…

Odată, după ani în care ne tot marcase, 
în Ştefan cel Mare, Dudu, trecut de 30 
de ani, s-a luptat aproape de unul singur 
cu noi… Craiova era Maxima – Maxima 
atunci şi i-am dominat rău în după-
amiaza aceea… A fost, până la urmă, 2-2, 
cu două goluri Dudu şi două Donose (cei 

doi „D”, ştiu, e inevitabil să nu te gândeşti 
la asta!), un meci crâncen de la care am 
plecat fericiţi, eu cu tata. Cine era însă 
Dudu cu adevărat aveam să aflu peste 17 
ani, într-o duminică.

Undeva în centrul select al oraşului, 
o vilă discretă şi extrem de caldă, ca 
de altfel şi gazdele, domnul şi doamna 
Georgescu. Fosta Gheată (dublă!) de 
Aur a Europei era acum un ochelarist 
elegant, dar doamna, pe cuvânt de 
onoare, impresiona. Blondă, deschisă, 
cuceritoare, i-a povestit reporterului care 
eram viaţa şi cariera soţului, ca să zic aşa, 
minut cu minut. 

„Cu Gheata? Păi, după fiecare 
antrenament la Dinamo rămâneam 
cu Mircea pe teren să...” „Taci, dragă, că 
n-a fost aşa!” intervenea calin doamna 
Georgescu. „Eu cu Nelly Lucescu veneam, 
domnu’ Mitran, la fiecare meci şi la 
fiecare antrenament. În timp ce alţii, care 
se prezintă azi mari dinamovişti, fugeau 
la şpriţ, Dudu şi Mircea rămâneau încă 
o oră, pe ploaie, pe noroi, pe arşiţă, cum 
era, după caz, şi exersau în plus...”

Cr
on

ică
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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




