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Peste doar câteva zile atât campioana 
României, cât și vicecampioana, CFR Cluj 
și, respectiv, FCSB, vor începe meciurile 
din grupele UEFA Conference League, 
acolo unde au obținut calificări extrem de 
frumoase, după ce, în play-off, au trecut de 
slovenii de la Maribor, în cazul clujenilor, 
și de norvegienii de la Viking Stavanger, 
în cazul bucureștenilor. Iar debutul celor 
două cluburi în grupe este unul cum nu 
se poate mai spectaculos: CFR  va juca 
în Kosovo, cu Balkani, iar FCSB în Anglia, 
la Londra, cu celebra și, totodată, atât 
de valoroasa reprezentantă a Premier 
League, West Ham United. Ne așteaptă, 
așadar, meciuri foarte importante, cu miză 
deosebită.

Grupele sunt cu adevărat grele, desigur, 
dar cu atât mai interesante vor fi partidele. 
Iată și toți adversarii echipelor noastre: 
Slavia Praga, Sivasspor și, deja amintita 
Balkani, pentru CFR, în timp ce FCSB 
va avea în Anderlecht, Silkeborg și West 
Ham cluburi cu care se va lupta pentru o 

prezență în primăvara europeană, acolo 
unde ambele noastre echipe au mai fost 
prezente, iar asta s-a întâmplat nu cu 
foarte mult timp în urmă.

Va fi o toamnă plină de meciuri 
europene, ceea ce nu poate decât să 
ne bucure pe toți, cei care suntem fanii 
fotbalului, dar și o perioadă densă, din 
punctul de vedere al energiei consumate. 
Pentru că, pe lângă străbaterea acestor 
lungi drumuri de-a lungul și de-a latul 
continentului, pe lângă confruntările 
respective, se vor adăuga și partidele din 
Superligă, cele din Cupa României și, nu în 
ultimul rând, cele ale echipelor naționale, 
unde mulți dintre componenții loturilor 
celor două cluburi vor evolua, grație valorii 
lor.

“À l’oeuvre on connaît l’artisan!” spunea 
La Fontaine, în fabula “Bondarii și albinele”. 
Adică, “Pe autor îl cunoști după operă”, 
ceea ce se va aplica, adevărul acestui gând, 
și echipelor noastre după toamna despre 
care deja am vorbit și pe care o avem în 
față.

Să fim optimiști, să rămânem ancorați în 
realitate, desigur, ținând cont de valoarea 
deosebită a unora dintre adversari, dar să 
credem în șansele noastre, și atunci vom 
putea aprecia autorul, după rezultatele 
obținute. Iar eu cred că vor veni aceste 
rezultate, aceste meciuri mari, pentru 
simplul motiv că Europa are darul de a 
amplifica evoluțiile jucătorilor noștri. Mai 
întotdeauna astfel au stat lucrurile și nu 
avem motive de data aceasta să credem 
altceva. De regulă, cu cât adversarii sunt 
mai valoroși, noi ne mobilizăm și reușim să 
facem meciuri mari, la nivelul acestora. E 
cazul și acum, nu?

EDITORIAL
Drumuri europene
 Justin Ștefan, Secretar General LPF
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INTERVIU
Interviu cu Flavius Stoican 
(antrenor CS Mioveni)
  realizat de Silviu Mihai și Octavian Țopa

Flavius Stoican a mai antrenat CS Mioveni în sezonul 2012 – 2013. După un deceniu, 
antrenorul în vârstă de 45 de ani revine pe banca ”galben-verzilor”, înlocuindu-l pe 
Alexandru Pelici și încercând să ridice echipa din subsolul clasamentului Superligii. 
CS Mioveni a transferat în acest scop și câțiva fotbaliști de la care antrenorul are 
așteptări mari.

1 Cum ai găsit 
echipa la primele 
antrenamente și 

care era atmosfera în 
vestiar?

Pentru că în primele 
etape au acumulat 
doar un punct, i-am 
găsit pe toți dezamăgiți 
că nu au reușit mai 
mult. Atmosfera nu 
poate fi decât una de 
neîncredere, dar am venit 
aici ca să fac lucrurile 
să funcționeze din nou. 
Sper le dau entuziasm, 
să aibă plăcere de a se 
antrena și juca, și să fie și 

responsabili. Vreau să fac 
toate acestea într-un timp 
cât mai scurt și cred că se 
va putea pentru că este o 
echipă care are potențial.

2 Care au fost 
primele gânduri 
la revenirea în 

club?

Am revenit aici cu 
plăcere, cunoscându-i în 
mare parte pe oamenii 
din conducere. Am mai 
lucrat la această echipă 
și cred că am lăsat 
amintiri frumoase. Sunt 
un antrenor de felul meu 

optimist, gândurile sunt, 
așadar, pozitive. Cred că 
trebuie să ne concentrăm 
pe faptele bune pe care le 
putem face pe teren și să 
lăsăm vorbele. În doar trei 
cuvinte, muncă, muncă și 
modestie!

3 Cât de grea 
este misiunea 
îndeplinirii 

obiectivulul, adică 
menținerea în Superligă!

Se poate îndeplini, dar nu 
pot explica în procente. 
CS Mioveni are jucători 
cu potențial, jucători cu 

Interviu
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experiență, care au jucat 
multe meciuri la Liga 1, și 
mai cred că cei noi veniți 
vor aduce un plus. 

4 După începerea 
campionatului a 
plecat Bogdan 

Rusu, golgheterul echipei. 
Ce soluții sunt pentru 
înlocuirea lui?

Am jucători de atac apți 
să facă față meciurilor 
viitoare. Buziuc, Blănaru, 
chiar Antal, care poate 
evolua ca un nouar fals. În 
partidele care urmează, 
vom avea la dispoziție 
alți doi fotbaliști talentați, 
care au avut până acum 
de suferit din punct de 
vedere fizic, dar care 
se vor pune în curând 
la dispoziția echipei în 
deplinătatea forțelor fizice.

5 Ce gânduri aveți 
referitoate la 
ceilalți nou veniți 

în lotul Mioveniului?

Andrei Burlacu și Cornel 
Ene îmi plac foarte mult. 

Primul are în CV cluburi 
mari, FCSB, Universitatea 
Craiova ... E adevărat că în 
ultima perioadă a evoluat 
puțin, dar eu știu că nu a 
uitat fotbalul și sper să îl 
ridic cât mai rapid la un 
potențial care să-i permită 
să-și demonstreze talentul 
pe teren. Cornel Ene este 
un fundaș central cu care 
am lucrat în urmă cu ceva 
timp la Pandurii Tg. Jiu, 
un fotbalist cu o calitate 
tehnică acceptabilă, 
extrem de combativ, bun 
în duelurile aeriene și în 
care eu am încredere.   

6 Dar Nicolae 
Carnat?

Este ultimul venit, am 
avut încă din prima 
seară o discuție cu el. A 
intrat rapid în programul 
echipei, antrenându-se 
suplimentar la început cu 
preparatorul fizic. Vom 
grăbi lucrurile ca el să se 
integreze cât mai rapid în 
angrenajul gândit de noi.

7 Ce îți mai 
amintești 
din perioada 

precedentă pe banca 
clubului argeșean?

Faptul că am lucrat 
excelent cu Daniel Barbu, 
cu Claudiu ”Bombonel”, 
cum îl știe toată lumea, 
relația foarte bună cu 
domnul președinte 
Olteanu ... Pe domnul 
Telu Stancu nu l-am prins, 
domnia sa a venit după 
ce am plecat eu din club. 
M-am înțeles foarte bine 
cu toată lumea, îmi doresc 
să fie și acum aceeași 
atmosferă bună și sper 
ca de această dată să fie 
de mai lungă durată. Îm 
aduc aminte cu mare 
plăcere de acele vremuri, 
de perioada de pregătire, 
de meciuri, am avut la 
dispoziție tot ce își poate 
dori un antrenor pentru 
a-și face corect meseria, 
am avut liniște. Acum 
vreau rezultate pentru că 
doar rezultatele asigură 
continuitatea.
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INTERVIU
Interviu cu Eugen Neagoe 
(antrenor Universitatea Cluj)
  realizat de Sorin Teodoreanu și Octavian Țopa

A fost campion național cu Universitatea Craiova, la ultimul titlu din istoria clubului. Ca 
antrenor, a scos multe echipe din situații prea puțin plăcute și pe toate le-a ridicat. A 
mai fost unul dintre oamenii apropiați de echipa națională, în staff-ul lui Victor Pițurcă, 
pe când echipa națională încă mai avea rezultate notabile. 
Universitatea Cluj a mizat pe ideea că un ”șoc” administrativ poate aduce o schimbare 
de mentalitate în vestiar, după plecarea lui Erik Lincar, cel care reușise promovarea 
în Superligă. Drept urmare, clubul ardelean a apelat la Eugen Neagoe pentru banca 
tehnică a „șepcilor roșii”. Antrenorul, acum în vârstă de 55 de ani, ne oferă primele 
impresii de la noua sa echipă.

1 Universitatea Cluj 
nu a traversat cea 
mai bună perioadă 

în ultimele etape, deci 
putem spune că ați 
venit la echipă într-un 
moment dificil. Care era 
atmosfera în vestiar în 
momentul în care ați 
avut prima întâlnire cu 
băieții și cum este acum, 
după câteva zile în care 
ați lucrat cu ei?

Din păcate, asta este 
realitatea. ”U” nu traversa 
o perioadă foarte bună. 
De asta și intervin 
schimbările, cred. Băieții 

erau abătuți, chiar triști 
pentru că și ei aveau 
speranțe foarte mari 
în acest început de 
campionat. S-au bătut 
primele două jocuri cu 
adversari foarte tari, dar 
”U” Cluj a prestat un joc 
destul de solid și a reușit 
să câștige două puncte 
cu cele două echipe care 
se vor bate, cu siguranță, 
la primele trei locuri în 
acest an. Au urmat, din 
păcate, cele patru jocuri 
în care ”U” a pierdut, nu 
a acumulat niciun punct 
și atunci, cu siguranță, 
că și tristețea pe care 

am găsit-o pe fețele lor 
e logică. Nu puteau fi 
bucuroși ... În momentul 
în care nu câștigi jocuri, 
apare o atmosferă 
apăsătoare asupra 
fiecărui jucător în parte. 
Cu atât mai mult, ”U” 
este o echipă importantă 
în campionatul nostru, 
cea mai importantă 
echipă din Ardeal, iar 
suporterii au așteptările 
firești, iar când nu vin 
rezultate toată lumea 
e dezamăgită. Jucătorii 
știu ce înseamnă istoria, 
știu ce înseamnă să porți 
tricoul Universității Cluj.
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2 A fost o decizie 
grea să acceptați 
acest rol de 

antrenor la ”U” Cluj într-
un astfel de moment?

Nu a fost o decizie ușoară. 
Sigur, nu a fost nici foarte 
greu de luat o asemenea 
decizie, pentru că ”U”, am 
mai spus, este un nume 
foarte, foarte important 
în fotbalul românesc și nu 
vreau să avem împreună 
vreo sincopă. La ”U” Cluj, 
întotdeauna au fost 
speranțe uluitoare, toată 
lumea și-a dorit să vadă 
echipa cât mai sus în 
campionat. Eu îmi doresc 
ca ”U” să ajungă o echipă 
puternică foarte rapid, 
trebuie să fim atenți / 
realiști față de situația în 
care ne aflăm acum și, mai 
apoi, să luăm totul pas 
cu pas, să ne consolidăm 
poziția în prima ligă.

3 Aveți în minte 
momente din 
cariera de fotbalist 

și de antrenor când ați 
înfruntat Universitatea 
Cluj?

(Zâmbește) Cel mai 
important moment al 
carierei mele legat de ”U” 

Cluj este chiar debutul 
meu! Eu am debutat la 
Universitatea Craiova, 
în ediția de campionat 
1986 – 1987, chiar contra 
Universității Cluj. A fost un 
joc la Craiova, în care am 
câștigat cu 1-0, dar și ”U” 
avea o echipă foarte bună. 
A fost unul dintre cele mai 
importante momente din 
cariera mea, pentru că așa 
am văzut, ca fotbalist, cum 
se respiră în prima ligă a 
României. 

4 Din ce ați 
observat până 
acum, care credeți 

că sunt atuurile echipei?

Avem în acest moment 
jucători valoroși, 
experimentați. Mi-aș dori 
ca la fiecare meci să se 
vadă o îmbunătățire în 
jocul nostru, chiar dacă 
nu avem timp acum să ne 
antrenăm suplimentar, 
așa cum ne-am fi dorit cu 
toții. Încercăm să scoatem 
cât mai mult din discuțiile 
individuale pe care le 
purtăm, din vizionările 
de jocuri și din toate 
programele suplimentare 
de pregătire pe care le 
avem.

5 În lot sunt și 
jucători alături 
de care ați mai 

colaborat. Este important 
pentru un antrenor să 
aibă în lot jucători pe 
care îi cunoaște, pe care 
i-a mai pregătit și la alte 
cluburi?

Da, este important și 
pentru echipă și pentru 
antrenor. Sunt jucătorii 
care au lucrat cu mine și 
pot discuta cu colegii, iar 
atunci, ca să zic așa, se vor 
”documenta” mai rapid 
și vor înțelege ce dorește 
antrenorul de la ei. 

6 Ce mesaj aveți 
pentru suporterii 
Universității Cluj?

Să fie convinși că tot ce 
facem noi aici o vom 
face în folosul echipei. 
Ne vom dărui, îmi voi 
pune, în fiecare moment, 
toată priceperea mea de 
antrenor, toată experiența 
pe care am acumulat-o în 
timp. Eu le promit că ”U” 
Cluj nu va avea probleme 
de a rămâne în prima ligă, 
iar anul viitor, împreună 
cu ei, vom putea ajunge în 
play-off.
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Nu ştiu cum să încep. M-am tot închis 
într-o lume care nu mai e şi care, chiar 
şi aşa, mă lasă să ies greu de acolo. 
Câteodată ştiu că nu am cum să mă 
întorc în timp, că nimic nu doare mai 
mult ca iluzia asta minţită din mintea 
mea, că nu e totul pierdut, când în 
realitatea asta, în orele astea, totul e, de 
fapt, pierdut pentru totdeauna.

Atunci şi acolo. Atunci şi, iarăşi, acolo. 
Doar acolo şi doar atunci. Mă joc, ca 
prostul, cu cuvintele. Chiar nu ştiu cum 
să încep, de data asta. „De ce să începi? 
Uneori e de ajuns să continui”, zice o fată 
într-un celebru film de dragoste şi aş vrea 
să aibă dreptate. Poate că are. E suficient, 
aşadar, să continui. Continui, uite.

... Dacă aş putea totuşi vreodată, 
dincolo de gând, să mă întorc în timp, în 
această lume a fotbalului sentimental, 
pe care încă o resimt în toate amintirile 
şi disperările mele, aş alege ziua în care 
am împlinit 15 ani. M-am gândit şi sunt 
sigur de-acum. Everestul Craiovei, acel 6 
aprilie 1983, 0-0 la Lisabona, cu Benfica, a 
fost de fapt preludiul unei dureri pe care 
n-o mai vreau: returul care ne-a scos din 

finală, cu golul lui Balaci şi bara lui Crişan, 
clipa în care taică-meu s-a prăbuşit, alb, 
în casă: infarct.

Sigur, în vara lui ’82. Atunci am văzut 
cea mai frumoasă echipă de fotbal a 
tuturor timpurilor şi a tuturor amintirilor. 
E o echipă care n-a câştigat nimic 
niciodată. E Brazilia lui Telê Santana, cea 
de la Cupa Mondială din Spania. În epoca 
internetului, azi, nu trebuie decât să scrii 
„Brasil 1982” pe Google şi vei găsi acolo 
un film despre minunea de joc a acelor 
băieţi, inventaţi, strânşi împreună şi 
învăţaţi de un colosal antrenor, Santana. 
Nu o să insist asupra acelor jocuri, iar 11 
dintre cele 15 goluri reuşite de acei băieţi 
acolo sunt prinse în acel filmuleţ de 5 
minute dedicat celui care a fost Telê 
Santana.

„Undeva, cândva...”, mai ţineţi minte 
pelicula? „Somewhere in time”, când 
Christopher Reeve se întorcea în timp 
la iubita lui din alt secol, Jane Seymour 
şi oamenii aplaudau în sală, la Scala... 
Aşadar, e 5 iulie 1982. Împlinesc 15 ani 
şi îl aştept pe tata să vină acasă, ca să 
încercăm împreună să găsim o poziţie 
cât mai bună antenei de bulgari. Începe 
în câteva minute Italia, simpatia mamei, 
cu Brazilia, a mea şi a tatălui. Antena 
ruginită, grea, masivă, se mişcă totuşi 
uşor. Păcat că nu plouă la Otopeni şi mai 
e şi zi, e soare. Noaptea, bulgarii se prind 
mai bine, ai noştri, neavând program, nu 
mai bruiază. Dacă mai şi plouă, se văd 
„sticlă”. Acum nu e cazul. Se prind însă. 
Crainica, frumoasă rău, dă legătura la 
Barcelona, pe „Sarria”. Asta înţelegem, 
bulgăroaica zâmbeşte larg. Zău că e 
frumoasă!

Sunt în fotoliu, singurul pe care-l avem. 
E unul „pat”, se poate întinde şi uneori 
eu dorm în el. Acum sunt cu genunchii 
strânşi la gură, mama îmi dă tort, e totuşi 
ziua mea, vorbim despre treaptă, abia 

CRONICĂ
Între Paolo Rossi și Socrates (I)
  realizată de Marius Mitran

Cronică
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am dat-o, la Liceul Lazăr, nu avem încă 
rezultatele, la română am făcut bine, 
mi-a căzut „Dobrogea! Dobrogea!” de 
Geo Bogza. Sau „Mări sub pustiuri” de 
D.R. Popescu? (Nu mai ţin minte.) Tata e 
şi el îngrijorat pentru întârzierea afişării 
rezultatelor. Oare am luat? El crede că 
am luat. Mamei îi e frică. Ca întotdeauna. 
Eu ştiu, mamă?

În fine, începe. E faza a doua a grupelor, 
după cele de 4 s-a trecut la grupele 
semifinale, de câte 3. Câştigătoarele celor 
patru grupe merg în semifinale. Grupa 
de foc e Italia, Brazilia şi deţinătoarea 
titlului, Argentina lui Maradona. 
Campioana însă e ieşită deja din joc, a 
pierdut cu Italia, 1-2, dar şi cu Brazilia, 1-3. 
Deci Brazilia are nevoie doar de un egal 
ca să câştige grupa, Italia – de victorie. 
Şi începe. După 5 minute, Italia e în 
delir: Conti ţine mingea şi slalomează, 
lung, printre adversari, îl vede liber pe 

stânga pe Cabrini şi centrarea acestuia, 
o parabolă, e reluată fulgerător de Paolo 
Rossi în gol. Şoc! Tata e însă, contrar 
obiceiului, optimist. De ce n-ar fi? Brazilia 
dansează pe teren, nu joacă. În grupe o 
condusese şi URSS-ul, până în minutul 
75, când Socrates şi apoi Eder, în 88, au 
întors. Apoi şi Scoţia, dar care a „luat” 
apoi 4: Zico, Oscar, Eder şi Falcao. Apoi 
alte 4 Noii Zeelande: Zico, două, Falcao 
şi Serginho. A venit la rând, cum ziceam, 
Argentina, Serginho, Zico, Junior.

Aşa că Brazilia lui Santana dansează. 
În şapte minute egalează, combinaţie 
aiuritoare, neverosimilă Zico – Socrates 
şi „doctorul” îl execută pe Zoff, pe „scurt”. 
Şi Brazilia atacă, atacă, atacă. Cerezo însă 
scoate în centru, cum nu se face, o pasă 
din lateral. Oscar nu e atent şi Rossi, ţinut 
în teren inexplicabil până la acest meci, 
îşi revine: 2-1!

Cr
on

ică
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