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Mai avem doar patru etape și se 
termină turul sezonului regulat în 
Supeliga României. Constat, nu fără o 
anume stare de bine, că discuțiile cele 
mai aprinse din spațiul public, din social-
media, desigur, și, nu în ultimul rând, din 
presa sportivă, și nu numai, sunt legate 
de numele celor șase echipe care se vor 
bate la titlu, fiind, evident, vorba, despre 
formațiile care se vor clasa pe poziții de 
play-off.

Îmi permit să aduc în atenția 
dumneavoastră acest subiect pentru 
că, niciodată, de la introducerea acestui 
sistem competițional, nu a fost o dispută 
atât de strânsă pentru acest obiectiv. 
Uitându-mă pe clasament, lucru pe care îl 
fac cu regularitate, nu am nicio îndoială în 
acest sens, și fanii fotbalului nostru, zi de 
zi, cred, constat că numărul aspiranților 
este mai mare ca oricând.

Lupta e strânsă, dinamică, poate chiar 
tensionată, ierarhiile se tot schimbă, 

aproape cu trecerea fiecărei etape, 
dovada unui campionat disputat cu 
pasiune și echilibru.

Suporterii, care s-au întors în număr 
foarte mare pe stadioane, aduc o valoare 
în plus acestei lupte pentru play-off 
și o fac mai frumoasă. Practic, grupul 
candidatelor, care nu sunt încă pe un loc 
de play-off, e un grup care joacă la rândul 
său bine, sporind emoțiile din meciuri, iar 
pe măsură ce etapele trec devine tot mai 
riscant să ne încumetăm să oferim un 
răspuns cu privire la deznodământ.

Este aici meritul tuturor cluburilor 
implicate în Superligă, acest fapt de a 
oferi echilibrul de care fotbalul românesc 
avea și are atât de multă nevoie.

Jucătorii nu pot fi nici ei excluși din 
această ecuație, jocul lor rămânând 
principala atracție pentru spectatorul 
care iubește fotbalul și vine la stadion. 
Ori privește partidele la televizor, din 
fotoliul de acasă. Și, totuși, pentru titlul 
din 2023 se vor lupta doar șase echipe, 
în final… Trăim astfel o toamnă destul de 
aglomerată în ceea ce privește calendarul 
competițional, cu două echipe implicate 
în meciurile din grupele UEFA Conference 
League, dar și cu o restrângere a datelor 
disponibile cauzată de disputarea 
Turneului Final al Campionatului Mondial 
din Qatar, programat să înceapă pe 20 
noiembrie. Fotbalul românesc traversează 
această perioadă cu gândul la un progres 
ale cărui semne deja se văd, în opinia 
mea, și sunt apreciate și de alții. Dovada 
cea mai bună? Exact ceea ce am scris mai 
sus, revenirea suporterilor în tribune și 
peluze!

EDITORIAL
Pentru play-off
 Justin Ștefan, Secretar General LPF
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INTERVIU
Interviu cu Grigore Turda 
(FC Argeș)
  realizat de Marius Duinea și Octavian Țopa

Grigore Turda este unul dintre pilonii defensivei lui FC Argeș și unul dintre cei mai 
buni fundași din Superligă. Din păcate, fotbalistul în vârstă de 25 de ani s-a accidentat 
în partida cu FC U Craiova 1948 și a suferit o operație care îl va ține departe de teren 
câteva luni. Turda este convins că va trece cu bine peste acest moment greu și va 
reveni pe teren mult mai puternic.

1 Cum decurge 
recuperarea? 

Recuperarea merge 
destul de bine, ușor-ușor 
o să încep sa merg din 
nou, însă o să mai dureze 
ceva timp până o să mă 
întorc pe gazon. Trebuie 
să respect programul de 
recuperare și să fiu sută 
la sută atunci când o sa 
revin. Muncesc din greu zi 
de zi și sper să fie bine.

2 Ai mai avut și alte 
accidentări grave 
în cariera ta? 

În 2017 am mai avut o 
fractură de piramidă 
nazală, însă timpul de 
recuperare a fost mult mai 

scurt pentru că nu a fost 
nevoie de o intervenție 
chirurgicală. În rest, pot 
spune că Dumnezeu m-a 
ferit de alte accidentări 
grave până în momentul 
de față. Aceste lucruri sunt 
inevitabile la fotbal și în 
orice sport. Important este 
să știi să treci mai departe 
peste aceste încercări.

3 Cât de greu este 
pentru un fotbalist 
să stea departe de 

teren? 

Foarte greu, nu credeam 
că poate fi atât de greu 
din punct de vedere 
psihic! Să îi văd pe colegii 
mei că se pregătesc, ca 
aleargă, ca își dau viața 
pe teren ... Îmi lipsește tot 

și mă doare că nu pot să 
fac nimic în privința asta. 
Am venit și în cârje la 
antrenamente pentru că 
am vrut să fiu alături de 
băieți. Nu pot însă să îi ajut 
decât cu încurajări.

4 Când crezi ca vei 
reveni pe gazon? 
Ce nu te doboară, 

te face mai puternic, nu-i 
așa?

Dacă totul decurge așa 
cum trebuie, voi reveni 
luna decembrie. Nu 
vreau sa grăbesc lucrurile 
pentru a nu apărea 
complicații. Vreau să 
am încredere deplină în 
piciorul accidentat și să 
pot da 100% atunci când 
voi reveni pe teren. Treci 

Interviu
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prin momente foarte 
grele când ai o asemenea 
accidentare, însă trebuie 
să iau lucrurile pas cu 
pas. Sunt convins că voi 
reveni mult mai puternic 
decât eram înainte de 
accidentare.

5 După rezultatele 
de până acum, 
play-off-ul mai este 

un obiectiv realizabil? 

Da! Mai sunt multe meciuri 
de jucat și este devreme 
sa ne gândim ca am 
pierdut play-off-ul. Anul 
trecut am avut un parcurs 
asemănător și am reușit 
într-un final calificarea. Am 
muncit enorm și am crezut 
în noi până în ultima clipă. 
Sper ca și anul acesta să 
fie la fel. Dacă ne uităm pe 
clasament, distanța dintre 
noi și locul 6 nu este mare. 
Important este să începem 
să câștigăm și să avem 
constanță în rezultate.

6 Care crezi că este 
cauza acestor 
rezultate negative 

și ce ar trebuie schimbat 
în jocul echipei pentru 
a redresa situația din 
clasament? 

Cred că încă nu s-au 
format relațiile de joc. 
Sunt mulți jucători noi 
și trebuie să-i integrăm 
cât mai bine pentru a fi 
o echipă în adevăratul 
sens al cuvântului. Toți 
trebuie să băgăm capul 
în pământ, să muncim 
mai mult decât am 
făcut-o până acum și 
să respectăm indicațiile 
tactice ale staff-ului. Dacă 
vom face aceste lucruri, 
sunt sigur că va veni o 
îmbunătățire a jocului și, 
implicit, a rezultatelor.

7 Ce mesaj ai pentru 
fanii care sunt 
nemulțumiți de 

aceste rezultate? 

Avem nevoie de susținerea 
lor necondiționată pentru 
că doar împreună suntem 
mai puternici. S-a văzut 
acest lucru în anumite 
meciuri. Noi ne dorim să 
îi facem fericiți de fiecare 
dată. Cred că în ultimii 
ani am reușit să ridicăm 
steagul sus. Nu trebuie să 
uităm că echipa a fost în 
ligile inferioare până acum 
câțiva ani. Trebuie să luăm 
lucrurile pas cu pas și să 
nu sărim peste etape. 
Este ca la școală. Nu poți 
ajunge la facultate după 
ce termini generala ... 

8 Înainte de 
accidentare 
erai unul dintre 

jucătorii aflați în vederile 
selecționerului. Te mai 
gândești la o convocare 
la echipa națională a 
României?

Sigur! Știu că Dumnezeu 
mă va ajuta să trec peste 
această încercare. Totul va 
depinde doar de evoluțiile 
mele. Este o mare 
mândrie să îmbraci tricoul 
României. Cred că orice 
jucător trebuie să aibă 
acest țel. La acest lucru 
visez încă din primii ani 
de juniorat. Sper să vină 
ziua în care să trăiesc și eu 
acest sentiment.
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INTERVIU
Interviu cu Anton Petrea 
(antrenor Chindia Târgoviște)
  realizat de Cristian Ionuț Marin și Octavian Țopa

Fără victorie în campionat timp de zece etape – în condițiile în care are de disputat o 
restanță, cu Universitatea Craiova – Chindia e pe ultimul loc în Superligă, poziție cu 
care nu s-a mai întâlnit decât în finalul primului sezon de după promovarea din 2019! 
Conducerea clubului a luat măsuri după ultimul eșec, cel cu U Cluj (0-1), renunțând 
la colaborarea cu Adrian Mihalcea. Antrenor principal a fost instalat Toni Petrea, liber 
de contract după despărțirea prematură de FCSB, acum două luni. Petrea a debutat 
cu victorie la Chindia, 2-1 cu Clubul Sportiv al Armatei Steaua, în play-off-ul Cupei 
României. 

Secundul acestuia este Cristinel Țermure, fost jucător emblematic al Târgoviștei 
în urmă cu două decenii. Fundașul de fier, ajuns acum la 50 de ani, s-a declarat 
emoționat de noua sa funcție. “Sunt bucuros că am revenit acasă și actuala conducere 
a avut încredere în mine. Cu jucătorii, cu suporterii, cu toți cei care se ocupă de bunul 
mers al echipei sper să reușim să ne îndeplinim obiectivul”, a spus acesta.

1 Domnule Petrea, 
ați condus echipa 
spre prima victorie 

din acest sezon. Cum ați 
trăit acest eveniment?

Am întâlnit un adversar 
care a jucat fotbal. A fost 
un prilej să mă edific 
asupra potențialului 
lotului. Trebuie să 

acumulăm puncte. 
Succesul din Cupă este 
unul de moral pentru noi. 
Ușor, ușor, băieții trebuie 
să își recapete încrederea. 
Le spun mereu jucătorilor 
pe care îi antrenez să 
creadă până la final. 
Meciul se termină când 
fluieră arbitrul. 

2 Ați preluat-o 
pe Chindia pe 
ultima poziție în 

clasament. Cât de greu 
va fi să încercați să 
urcați?

Suntem conștienți că 
echipa se află într-un 
moment delicat. Am 
venit cu sufletul deschis 
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alături, de Cristi Țermure. 
Să ajutăm și să strângem 
cât mai multe puncte. 
Avem entuziasm, sperăm 
să transmitem asta 
jucătorilor. Trebuie să 
fim foarte uniți pentru a 
putea să ne îndeplinim 
obiectivul, menținerea în 
Superligă.  

3 Vor fi modificări la 
nivelul lotului?

Probabil că în iarnă vor 
mai apărea jucători, când 
va permite perioada de 
transferuri. Până atunci 
trebuie să ne descurcăm 
cu ce avem, să scoatem 

maximum de la jucătorii 
noștri. 

4 Cine v-a convins 
să semnați cu 
Chindia?

Conducerea clubului, 
oamenii de aici, faptul 
că Târgoviștea este un 
punct de tradiție pe harta 
fotbalului românesc. Chiar 
mă uitam la parcursul 
Chindiei din toți acești ani, 
nu e deloc ușor să reziști 
patru ani la rând pe prima 
scenă. 

5 Debutați în 
Superligă cu un 
meci împotriva 

Rapidului. În iulie, v-ați 
despărțit de FCSB după o 
înfrângere cu echipa din 
Giulești ... 

Vom întâlni o echipă bună, 
din fruntea clasamentului. 
Noi trebuie să ridicăm 
nivelul. De asta am venit 
aici. Încercăm să tratăm 
fiecare meci cât mai bine 
și să scoatem echipa de pe 
poziția pe care se află, una 
deloc plăcută. Nu e vorba 
de vreo revanșă cu Rapid. 
E sport, e o competiție, îmi 
doresc să câștigăm. Sper 
ca după meciul acesta să 
fie o stare de spirit bună, 
să fim cu toții fericiți.
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Pe vremea lui Ceauşescu, îţi era frică 
de Ceauşescu. Frică, scârbă, plictiseală, 
senzaţia că trebuie să recuperezi într-
un alt fel tot acel timp pierdut pentru 
totdeauna şi nu poţi. Viaţa care începuse 
deja să te păcălească ea pe tine, toate 
acestea trebuiau respirate, înghiţite, 
învăţate. Şi frica şi scârba se învaţă, altfel 
n-ai şti cum să scapi, dacă va fi vreodată 
să scapi de ele.

Şi pentru că atunci nimeni nu credea 
că va scăpa, accepta. Era un joc, noi ne 
facem că muncim, ei se fac că ne plătesc, 
asta era o tâmpenie, pentru că mulţi, 
cei mai mulţi munceau de cădeau din 
picioare. Nu, alta era ideea: noi ne facem 
că trăim, ei se fac că...

Nu. Ei, ceilalţi, nu se făceau deloc că 
trăiesc, ci chiar trăiau. Dirijau, conduceau, 
stăpâneau. Am bănuiala că nu se distrau 
nici ei cine ştie ce în genul ăla de viaţă, 
dar orişicât, măcar erau în partea de 
sus a destinului. Sau se distrau, cinic, pe 
seama celor pe care-i puteau călări. În 
fotbal măcar, aşa era. Spre sfârşitul anilor 
’80, Dinamo, cu tot sistemul ei, părea 
o dulce minune, apăruseră în schimb, 

mai rele, Flacăra Moreni a temutului 
general Ghenoiu de la Securitate, apoi 
FC Olt, a casei regale şi mai ales Victoria, 
a casei scumpei noastre Miliţii. Trăiam, 
ne învăţaserăm şi cu ăştia. Se putea 
supravieţui, am spus cum.

După mulţi ani, după ce aproape că 
uitasem de ele, într-o seară, prin ’97 cred, 
în redacţia Pro Sportului, stau să fumez 
o ţigară cu Marin Nedea, şoferul cel mai 
bun pe care l-am văzut vreodată. Era 
şofer, dar în tinereţe apărase la FC Olt şi 
la Vâlcea, dacă nu mă înşel, bun portar. 
Aveam o mare simpatie pentru el, una că 
era, aşa cum a zis, un şofer senzaţional 
(am făcut, odată, 4 ore de la Bucureşti la 
Suceava, cu un Cielo!...), apoi că a rămas 
singurul portar de primă ligă căruia i-am 
marcat un gol, într-un meci (oarecum) 
oficial. Era în 1993, în Cupa Presei, eu 
eram la „Ora” lui Nicolae Cristache, vârf 
de atac, de fapt stăteam la pomană, 
Marin era portar la „Sportul românesc” şi, 
la o pasă lungă de la Leo Badea (azi, adică 
de 20 de ani, producător la Pro TV, om 
căruia îi datorez intrarea mea în presă, 
am povestit altă dată episodul), preiau, 
avansez, driblez scurt spre dreapta şi trag 
pe colţul lung, sus, aşa, cam ca Del Piero, 
înainte însă ca Del Piero însuşi să tragă 
cum urma să tragă, dacă mă înţelegeţi...

... Aprindem ţigările şi vorbim. Urma 
a doua zi să mergem acasă la Balaci, 
ba nu, mint, fuseserăm la Ilie acasă şi 
acum, da, aşa a fost, fumam cu print-ul 
paginii în faţă, Marin voia să cadă dacă 
am scris şi despre el ceva. „Cum să nu, zic, 
Marine, uite aici, pe coloană, toată istoria 
ta cu Ilie, când ţi-a bătut alea trei lovituri 
libere...” „Aha!” „Şi tu, tot degeaba!” „Cum 
degeaba? Păi pe primele două le-am 
scos... Din vinclu!” „păi le-oi fi scos tu din 
vinclu, dar îţi spusese Ilie unde dă!” „Şi 
tocmai!” „Şi tocmai, că la a treia ţi-a zis iar 
unde dă şi că n-o mai scoţi!” „A dat tare!” 
„E, tare, pe naiba tare... Ilie nu dădea tare... 

CRONICĂ
Minunile lui Balaci (I)
  realizată de Marius Mitran

Cronică
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A dat la fel ca la primele două, când ţi-a 
zis şi unde ţi le pune...”

Fuseserăm de dimineaţă, adică pe la 
zece-unşpe la Ilie, în apartamentul lui 
de la Kogălniceanu, spre Operă, vizavi 
de Facultatea de Drept şi îl treziserăm 
pe Balaci. Vorbisem de câteva zile cu el 
că vin cu nea Vanea Chirilă, cu fotograf, 
uite că şi cu şofer, şi Ilie ne-a deschis 
zâmbind larg, într-un halat de şeic arab... 
„Ce bucurie, nea Vanea! Mariuse, hai, mă, 
intră! Oooo, domnu’ portar Nedea Mărin, 
ce plăcere...”

Am stat răstigniţi pe fotoliile lui Ilie 
vreo patru-cinci ore, timp în care Ilie a 
tot povestit, de prin Arabia, de altădată... 
inclusiv episodul din iarna lui ’82 spre ’83, 
de la Poiană... „Mai ţii minte, Ilie? Te întreb 
şi acum, ca şi atunci... Care e cel mai mare 
fotbalist român din toate timpurile?” „Păi 
atunci, nea Vanea, la Poiana Braşov, ce 
ţi-am zis?” „Că tu.” „Aşa îţi spun şi acum.” 
Nea Vanea a făcut apoi cu ochiul, adică 
uite ce memorie ai, Ilie, eu cu Nedea am 
aprobat pozitiv, am mai desfăcut o bere 

şi atunci Balaci şi-a amintit de meciul 
ăla cu Oltul în poarta căruia era Nedea, 
prin ’81... „Parcă în ’81 era, Mărine, zic... Fii 
atent, Mariuse, ascultă la vorbele astea. 
Mărin era în poartă la Scorniceşti şi avem 
aşa o liberă, pe la vreo 20 de metri... Pun 
ăia zidul, iau mingea şi-i zic ăstuia... ce ţi-
am zis, Mărine?” „Că mi-o dai în dreapta, 
jos, lângă bară...” „Şi?” „Acolo ai dat! Am 
plonjat, baf, şi-am scos-o, tată!” „Bravo, 
Mărine! Fii atent, nea Vanea... avem altă 
lovitură liberă, iau mingea şi-i strig lu’ 
Mărin...” „Că o dai în viclu, în stânga mea!” 
„În vinclu, în stânga ta? Aşa. Da. Şi unde 
am pus-o?” „În stânga mea, la vinclu. Am 
zburat, paf, şi-am scos-o şi p-aia! Bravo, 
Mărine!” „Bravo, Marine! Ascultă, Mariuse 
fii atent... vine a treia lovitură liberă, pe 
la vreo 30 de metri... iar zid... iau mingea, 
eram şi mai departe, şi-i strig... ce-ţi strig, 
Mărine?” „Că dai în vinclul din dreapta 
mea şi că pe-asta n-o mai scot!” „Şi?” „Ai 
dat în vinclu’ din dreapta, frumos, peste 
zid, am plecat direct acolo!...” „Şi?” „Şi gol 
direct!” Ilie face el cu ochiul acum şi trage 
din ţigară.

Cr
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