
BULETIN 
INFORMATIV Septembrie

2022

Nr. 
126

16



PAGINA 2

Ed
ito

ria
l BULETIN INFORMATIV // 16 SEPTEMBRIE 2022

Fotbalul are darul de a oferi, încă de 
la inventarea sa, o poveste. El însuși, ca 
fenomen sportiv de excepție, dar, mai ales, 
ca fenomen social în continuă evoluție și 
transformare, este un izvor de mitologii 
moderne, dacă permiteți expresia. 
Fotbaliștii, în primul rând, au generat 
aceste istorii, prin arta pusă în slujba unui 
sport al maselor, luat în brațe tocmai de 
cei care aveau nevoie de o provocare și de 
o poveste deopotrivă.

Calitatea acestor povești, care au creat 
lumea fotbalului așa cum o știm, este, în 
opinia mea, sinceritatea lor. Adevărul din 
ele. Acesta, verificabil pe stadioane, în 
zeci și zeci de ani, a generat ceea ce avem 
astăzi, cel mai popular sport din lume.

Eroii lui există, dramele și bucuriile 
generate de fotbal sunt acolo și ele, 
pe peretele unei biblioteci minunate, 
populate de nume care au creat ceea ce 
spuneam: legenda.

Nu știu dacă tot ceea este valabil în 

judecarea fotbalului ca astfel de fenomen 
se aplică și altor sporturi de impact. 
Probabil că da. Ceea ce diferențiază 
fotbalul de toate celelalte jocuri care 
au câștigat în popularitate este, repet, 
absoluta sinceritate a lumii lui Pele, 
Maradona, Messi, Hagi, Balaci, Dobrin sau 
a lui Cristiano Ronaldo.

Să fim bine înțeleși, însă. Pe principiul 
enunțat de marele scriitor clasic francez 
Boileau, în Arta sa poetică, cum că, 
“avant done que d’ecrire, apprenez à 
penser”, adică “înainte de a scrie, învață să 
gândești”, haideți să medităm, măcar un 
pic, până la a oferi concluzia în demersul 
nostru legat de adevărul din spatele 
poveștii seducătoare care se cheamă 
fotbal.  Despre care știm că a fost, de la 
începuturi, acum mai bine de un secol și 
jumătate, una sinceră, grație oamenilor 
care s-au lăsat prinși în fenomen.

Este, într-o epocă a mediatizării excesive, 
fotbalul, un astfel de fenomen care se 
dezvăluie în toate amănuntele tehnologiei 
sale de fabricație? Mă tem că este, ori, cel 
puțin, este pe cale să devină. Ba nu, de 
fapt, a și devenit, aproape fără să ne dăm 
seama, un studiu de caz. Nimic nu mai 
poate fi azi păstrat departe de ochii plini 
de curiozitate ai unei societăți căreia nu-i 
rezistă nici un secret.

Dar are fotbalul secrete de ascuns? Ține 
spectacolul lumii de azi și de o anumită 
stare de discreție? Poate că are nevoie și 
de așa ceva, sigur are nevoie de o cortină, 
dacă tot amintim de scene și reprezentații. 
Ca să își asigure succesul de public și ca 
sinceritatea poveștii sale să nu fie, nici un 
moment, pusă la îndoială! Ceea ce era de 
demonstrat.

EDITORIAL
Sinceritatea fotbalului
 Justin Ștefan, Secretar General LPF
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INTERVIU
Interviu cu Adrian Mutu 
(antrenor FC Rapid 1923)
  realizat de Lucian Ionescu și Octavian Țopa

A împlinit 43 de ani pe 9 ianuarie și a început să se pregătească pentru această nouă 
carieră încă din 2016, când era antrenor – jucător la ASA Tg. Mureș. Ca fotbalist, nu are 
nevoie de prezentare, toată lumea știe că este singurul român care a marcat peste 
o sută de goluri în Serie A și că, alături de marele Hagi, este golgheterul all-time 
al echipei naționale. Ca antrenor, a pornit ca din tun cu Rapid în această ediție de 
campionat. Mai mult, a construit o echipă care practică un fotbal spectaculos, extrem 
de apreciat de public.

1 Inter, Verona, 
Parma, Chelsea, 
Fiorentina ... 

Pe care dintre tinerii 
fotbaliști ai României 
îi simți că ar putea 
atinge o carieră 
internațională cât de cât 
asemănătoare?

Fotbalul românesc are 
mulți tineri cu potential, 
care la un moment 
dat pot face pasul în 

campionate puternice. 
Jucătorii români sunt 
talentați nativ, însă de 
aici trebuie să înceapă 
un alt proces. Un proces 
bazat în primul rând pe 
muncă și disciplină. Fără 
aceste două elemente 
nu poți face față rigorilor 
fotbalului occidental. Dar 
nu pot eu anticipa cine și 
când ar putea face pasul 
către o echipă cu mari 
pretenții .

2 Apar an de an 
mulți tineri talenți 
în Superligă. 

Ce crezi că trebuie 
îmbunătățit în formarea 
lor profesională pentru 
a avea succes și la 
cluburile mari din 
străinătate?

Exact ce spuneam mai 
devreme. Sunt etape pe 
care dacă tinerii fotbaliști 
le sar, la un moment dat 

Interviu
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clachează. Au fost atâtea 
cazuri cu jucători care 
au plecat în străinătate 
cu mari speranțe și s-au 
întors fără să-și atingă 
obiectivele. Pentru 
jucătorii tineri și foarte 
tineri, fotbalul trebuie să 
arate ca o piramidă. Să 
pleci de la bază și când 
ajungi în vârf, acolo să fie 
potențialul maxim. Iar vârf 
înseamnă un campionat 
precum Italia, Anglia, 
Spania, Germania, Franța… 

3 Ai fost manager, 
apoi antrenor 
de lot național și 

acum pregătești o echipă 
de club. Care crezi că este 
rolul care ți se potrivește 
cel mai mult și de ce?

La un lot național, nu 
cred că termenul cel mai 
indicat este antrenor, ci 
mai degrabă selecționer. 

Mie cred că, în acest 
moment, mi se potrivește 
foarte bine rolul de 
antrenor al unei echipe de 
club. Aici am posibilitatea 
să îmi petrec mare 
parte din timp alături de 
jucători, să îi cunosc și să 
încerc să scot de la ei ceea 
ce este mai bun.

4 Multă lume a 
rămas surprinsă 
de faptul că ai 

semnat cu Rapid. Nu 
te-ai temut de reacția 
suporterilor?

Nu am fost niciodată 
genul de om care să se 
teamă de ceva. Pentru ce 
să mă tem? Este adevărat 
că la venirea mea la Rapid, 
la început, am fost privit 
cu o oarecare suspiciune. 
Probabil datorită scurtei 
mele perioade petrecută 
la Dinamo. Dar suporterii 

au înțeles destul de 
repede că eu am venit 
în Giulești să muncesc 
și să obțin performanțe. 
În timp, m-au adoptat, 
în mod sigur și datorită 
rezultatelor. Pentru 
că viața și cariera 
unui antrenor depind 
întotdeauna de rezultate.

5 Care este relația 
actuală cu 
suporterii, simți 

ceva suplimentar când 
vezi stadioanele pline 
aproape la fiecare meci?

Știam că suporterii 
rapidiști sunt pătimași, dar 
nu îmi imaginam că ei pot 
trăi atât de intens pentru 
propria echipă. Oamenii 
aceștia își iubesc echipa și 
clubul necondiționat. Știu 
să sufere și să se bucure. 
Știu să râdă și să plângă. 
Atmosfera la meciurile 
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de acasă, întotdeauna 
sold-out, este incredibilă. 
În deplasare vin și susțin 
echipa, indiferent de 
distanță. Jucătorii simt 
asta și vor să dea tot ce 
au mai bun. Multe dintre 
victorii se datorează, 
indiscutabil, suporterilor.

6 Rapid a avut 
un program 
infernal la 

începutul acestei ediții 
de campionat și destui 
specialiști s-au gândit că 
se va prăbuși în subsolul 
clasamentului. Nu a 
fost așa, ba din contră. 
Felicitări! Care a fost 
strategia începutului și 
cheia aplicării ei?

La începutul acestui sezon, 
conducerea și staff-ul am 

stabilit un obiectiv cât se 
poate de clar: accederea 
în play-off. Ne-am urmat 
drumul, indiferent de 
numele adversarului. 
Am încercat să jucăm, 
să obținem victorii și să 
adunăm puncte. Pas cu 
pas. Ne-am ferit de vorbe 
aruncate în vânt, lăsăm să 
vorbească rezultatele.

7 Care sunt 
fotbalistii din lot 
fără de care nu 

te-ai gândit vreodată că 
ai putea stabili prima 
echipă? 

Mi-am dorit, ca orice 
antrenor, să am în echipă 
fotbaliști de valoare. În 
momentul de față cred că 
Rapid are un lot echilibrat 
din punct de vedere 

valoric, în care fotbaliștii 
cu mare experiență se 
armonizează foarte bine 
cu cei tineri, care doresc să 
se afirme.

8 Este Rapid una 
dintre favoritele 
la titlu? Între ce 

cluburi crezi că se va 
tranșa această luptă?

Știu foarte bine care sunt 
dorințele suporterilor 
în contextul în care se 
apropie centenarul însă, 
în Giulești, nu vorbim 
despre titlu. Așa cum 
am mai spus, obiectivul 
nostru este accederea în 
play-off. Orice va fi în plus 
îl vom cosidera un bonus. 
La titlu cred că se vor bate 
echipele care au făcut-o și 
sezonul trecut.
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INTERVIU
Interviu cu Samuel Asamoah 
(FC U Craiova 1948)
  realizat de Nicoleta Anghel și Octavian Țopa

S-a născut la Accra, în Ghana, pe 23 martie 1994, s-a format ca fotbalist profesionist 
în Belgia, evoluând la Eupen și Sint-Truiden, și a debutat în naționala țării sale anul 
acesta, în luna iunie. Samuel Asamoah este mijlocașul care a impresionat plăcut în 
prima treime a sezonului regulat. Mai mult, este un interlocutor interesant pentru 
oricine vrea să asculte și alte povești, din afara fotbalului. 

1 De mai bine de 
un an joci la FC U 
Craiova, cum te-ai 

acomodat cu clubul?

A fost un an grozav 
pentru mine la Craiova și 
mă simt din ce în ce mai 
bine aici, atât suporterii 
cât și conducerea m-au 
primit foarte bine și 
m-am simțit ca acasă. 
E plăcut să trăiești și să 
muncești în acest oraș.

2 Care sunt 
obiectivele tale și 
ale echipei pentru 

acest sezon?

Obiectivul nostru, al 
echipei, este să ajungem 
în play-off, pentru asta 
muncim cu toții.

3 Ce părere ai 
despre valoarea 
campionatului 

României?

Sunt optimist în privința 
dezvoltării campionatului 
României pentru că 
devine din ce în ce mai 
bun cu fiecare an, și 
mai cred că va atinge 
standarde foarte înalte în 
anii următori.

4 Care crezi că 
sunt puncte tale 
forte ca fotbalist 

profesionist?

Sunt mai mult un jucător 
de echipă și muncesc 
mult cu sau fără minge. 
Îmi place să dictez jocul, 
să particip la dezvoltarea 

ulterioară a lui și să iau 
decizii în teren.

5 Cât de bine 
gestionezi 
presiunea imensă 

pusă de suporteri?

Presiunea este 
întotdeauna parte din 
aceast joc. Înainte de a 
intra pe teren, îmi propun 
sa rămân concentrat pe 
lucrurile bune făcute de 
mine și de echipa mea, și 
să rămân calm indiferent 
de circumstanțe. Da, cred 
că o pot gestiona destul 
de bine și exigențele 
externe, ca să le numesc 
așa.

Interviu
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6 Ce fotbalist 
profesionist admiri 
și de ce?

Am doi fotbaliști favoriți. 
Îmi place mult N'Golo 
Kante (n.n. Chelsea), 
pentru că muncește foarte 
mult, dar îl admir și pe 
Marco Verratti (n.n. PSG) 
pentru că este maestru cu 
mingea la picior. Îmi place, 
de asemenea, felul în care 
ia deciziile pe teren, este 

uimitor, îl consider un 
geniu al fotbalului.

7 Care sunt pasiunile 
tale extrasportive, 
ce îți place să faci 

în timpul liber?

Îmi place mult să citesc. 
Pentru că, în viață, dacă 
nu înveți tot timpul nu 
poți evolua. Biblia este 
cartea mea preferată și 
Dumnezeu este prioritatea 

mea, așa că, oricând sunt 
liber, îmi place să aflu mai 
multe despre Isus.

8 Ce sau cine te 
inspiră în cariera 
ta?

Toata inspirația mea vine 
de la Dumnezeu, El este 
sursa mea de putere și 
totul.
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Primăvara lui 1998. Număr zilele şi 
nopţile şi iar zilele care mă despart 
de Cupa Mondială din Franţa. Sunt în 
redacţia „ProSport”, am terminat de 
corectat un reportaj pentru care mă 
deplasasem până în Bistriţa-Năsăud, 
la Prundu Bârgăului, pentru a afla că 
poţi ucide fără probleme, important 
e să fii fotbalist, atunci când te urci, 
beat pulbere, la volan. E vorba de cazul 
Mironaş, dacă îşi mai aminteşte cineva.

Soarele nu bate în sala noastră din 
strada Luterană, ferestre n-avem, ci un 
perete lung de sticlă care ne desparte de 
un hol cu geamuri ce dau afară, totuşi. 
Chestie care nu ne încălzeşte iarna, nu 
ne răcoreşte vara, pentru că totul se 
finalizează într-o curte interioară, capsată 
şi ea de ziduri înalte, de cărămidă. Aşa se 
face că uşa trebuie ţinută închisă,a fară e 
rece, e curent pe hol, la noi e cald, plăcut, 
nea Bebe, închide, dom’le, odată uşa aia!

Nea Bebe e şoferul redacţiei. Mă rog, 
unul dintre ei, un altul e „nea Mărin” 
Nedea, fostul portar al lui FC Olt, mai e 
şi soţul lui Gabi Chirea, secretara, Vali, 
dar Vali e mai mult al lui Ovidiu decât 

al nostru. În fine, dar nea Bebe e mereu 
neatent; şoferii îşi au locul lor acolo, 
aproape de uşă şi, mă, ce Dumnezeu, nu 
vezi uşa aia, că-i dată de perete?! Dă-i un 
şut şi închide-o!

„Vezi că Bebe Mateescu a dat multe 
şuturi la viaţa lui şi pe noi, pe olteni, ne-a 
cam ars!” Mă întorc cu scaunul rotativ 
şi-i zic, încet, lui Buzărin: dezvoltă, Buză, 
subiectul, nu-nţeleg! „Nu, pe bune, nu 
ştii cine e nea Bebe? Nu pot să cred! E 
Mateescu, care ne-a bătut acu’ 25 de ani, 
la Craiova. Ne-a luat titlul!”

Zbang! Nu pot să creeed... Am şi eu, 
tot de vreo 25 de ani, nişte borne, în 
mintea mea de suporter, care sunt cam 
aşa: cum ne-a bătut Steagu’ Roşu, în ’73, 
acasă şi cum Dinamo a luat atunci titlul 
la golaveraj, învingând cu 4-0 pe CFR 
Cluj, după finalul ultimei etape, scorul 
care o făcea campioană pentru un gol în 
plus. Apoi cum Adrian Păunescu a scris 
în „Flacăra” despre Craiova lui şi a noastră 
că e „campioana unei mari iubiri”, cum a 
venit apoi primul titlu, în ’74, la Ploieşti, 
apoi cum a construit Teaşcă (alţii zic că 
nu el!) „Craiova Maxima” şi tot aşa.

Aşadar, nea Bebe, şoferul nostru de 
atâţia ani, de când eram cu toţii încă la 
„Sportul românesc”, e Mateescu, de la 
Steagu’, din primăvara lui ’73. Îl las pe 
Buză şi, timid ca un copil în prima zi de 
şcoală, închid eu uşa. Şi mă aşez lângă 
el. E complet albit, cu o geacă de blugi 
pe umeri (trage holul!) şi cu un rebus în 
mână. „Nea Bebe, de vreo douăzeci de 
ani te caut! Mamă-mamă!”

Surâde şi se trage mai mult pe 
canapea, să-mi facă loc. „Nu eu am fost 
de vină atunci, Baronul ne-a mâncat 
titlul...” Mă prefac că nu-mi amintesc, 
dar ştiu: „Baronul” era Adamache, 
portarul Guadalajarei. „Craiova tocmai 
bătuse la Bucureşti pe Steaua, cu 6-2, 

CRONICĂ
Invincibilul Stere Adamache (I)
  realizată de Marius Mitran

Cr
on

ică
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Cronicăpe <<23 August>>. Pe noi nici nu ne 
băgau în seamă, cred. Mai ales că ne 
lipsea jumătate de echipă, Pescaru, 
Rusu, Gergely, Naghi, Zotincă. Ţin minte 
că înainte de meci, pe culoarul ăla 
lung al lor, de la vestiare până la teren, 
Deselnicu zicea că nu ne dau multe, 
să stăm liniştiţi. Meciul a fost unul care 
nu se poate povesti. Oltenii tăi au tras 
din toate poziţiile, de la-nceput până la 
sfârşit. Oblemenco, ce să-ţi zic, nici de 
la 40 de metri nu puteai să-i aperi dacă 
trăgea, dar Sterică le-a scos şi p-alea din 
7 metri... Boc, cu capul, Bălan, Deselnicu, 
Bondrea a jucat şi el în meciul ăla... La 
un moment dat era Craiova contra lui... 
Eu am marcat destul de uşor, în prima 
repriză, m-am dus singur, oltenii erau toţi 
la poarta noastră, îl tăvăleau pe Baron... 
Asta a fost, nu pot să-ţi descriu ultimele 
minute... Erau 40.000 de oameni în 
tribune, se urcaseră pe gardurile alea de 

sârmă şi trăgeau de ele... Dacă ne băteau 
atunci, nu-i mai depăşea Dinamo...” „Cu 
un gol, nea Bebe, atât. Au luat titlul la 
golaveraj, cu un gol, atât, în plus, dat faţă 
de Craiova. Măcar egal dacă făceam...” 
„N-aveaţi cum! După aia v-a bătut şi UTA, 
în ultima etapă, la Arad. Acolo vă trebuia 
egal...” „Acolo ne-a furat Dinamo, arbitrii 
erau ai lor, plus bani la arădeni...” Nea 
Bebe se ridică. „Nu mă mai întreba de 
Sterică... Peste 5 ani avea să moară, înecat 
în Dunăre, n-avea mai mult de 36-37 de 
ani... A fost cel mai mare, cel mai bun... 
Păi, altfel, crezi că juca Angelo cu el în 
Mexic, titular în toate meciurile, şi cu 
Anglia şi cu Cehoslovacia şi cu Brazilia?! 
Nu mă mai întreba nimic.”

Au trecut alţi 24 ani de-atunci. Ştiu, ţin 
minte că am ieşit să fumez, pe holul ăla 
de sticlă care nu ducea nicăieri şi n-avea 
ieşire...
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