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Ceea ce știm cu maximă siguranță 
este ceea ce am trăit, ceea ce am văzut, 
ceea ce s-a întâmplat. Prezentul este, de 
asemenea, o constantă a cunoașterii, din 
toate punctele de vedere. Necunoscutele, 
marile semne de întrebare, se află însă în 
aria de acoperire a viitorului, deși acesta 
poate fi anticipat, într-o măsură mai mică 
sau mai mare.

Concret, etapele de dezvoltare pe 
care fotbalul mondial le parcurge în 
zilele noastre, sau pe care le-a depășit în 
decursul istoriei, sunt aproape aceleași cu 
cele ale devenirii societății. Marele poet 
latin Ovidiu, exilat în orașul Tomis, scria, 
acum 2000 de ani, în Metamorfozele, 
“omnia mutantur, nihil interit”, adică, în 
traducere liberă, “totul se schimbă, nimic 
nu dispare”. Natura, vrea să spună poetul, 
e mereu în continuă mișcare, și totuși 
rămâne mereu aceeași, în ultimă instanță, 
toate se schimbă, nimic nu dispare.

Avem, de altfel, și varianta științifică a 
ideii de mai sus, “nimic nu se pierde, totul 

se transformă”! Fotbalul își păstrează 
astfel, într-o paradigmă asemănătoare, 
același traseu determinat de atingerea 
performanței, în mod special. Nimic nu 
se pierde, deși totul se schimbă. Eroii, 
vedetele, marile cluburi. Ba chiar și marile 
arene. Se dezvoltă, bineînțeles, dar nu 
își modifică ADN-ul. De altfel, linia de 
continuitate a cluburilor de legendă 
e o dovadă în acest sens. Real Madrid 
de astăzi nu e, oare, în elementele sale 
definitorii, Realul dintotdeauna? Trofeele 
marelui club, “el mejor club del Mundo”, 
din anii ‘50, nu se metamorfozează, nu se 
regăsesc, într-un fel, în Ligile Campionilor 
de până mai ieri, cărora le suntem 
contemporani și martori? Nu avem aici 
o legătură directă între un trecut care 
obligă prezentul și poate determina 
viitorul? Cred că răspunsul este unul 
afirmativ. Iar cel mai mare club din lume 
nu este singurul bun exemplu. Este 
doar cel mai mare. Ceea ce spune multe 
despre adevărul teoriei noastre. Care se 
susține.

Viitorul fotbalului sună bine, exact ca în 
reclama celebră de odinioară.

Mai departe rămâne să se confirme atât 
această teorie, cât și altele pe care fotbalul 
le-a născut, le-a dat societății și care au 
generat mituri. Fotbalul va supraviețui 
turbulențelor aduse de trecerea 
implacabilă a timpului tocmai datorită 
puterii lui de seducție. Pe care a avut-o, 
se pare, încă de la începuturi și pe care 
și-a clădit poveștile de succes. Nu există 
alt viitor pentru cel mai popular sport 
inventat pa Pământ și căruia îi suntem 
contemporani, martori, spectatori, iar unii 
chiar actori și regizori, mai mult sau mai 
puțin principali! Nimic nu se pierde, totul 
se transformă!

EDITORIAL
Viitorul fotbalului
 Justin Ștefan, Secretar General LPF
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INTERVIU
Interviu cu Marius Croitoru 
(antrenor FC Argeș)
  realizat de Marius Duinea și Octavian Țopa

FC Argeș nu a rămas prea mult timp fără antrenor după despărțirea de Andrei 
Prepeliță. Exact în ziua în care piteștenii au încheiat conturile cu fostul tehnician, s-au 
înțeles cu Marius Croitoru, care a semnat cu gruparea din Trivale o înțelegere valabilă 
pe 1 an și 7 luni. Debutul lui Croitoru ca antrenor al piteștenilor va avea loc duminică, de 
la ora 18.15, în deplasarea de la UTA Arad.  

1 Domnule Croitoru, 
cum vă simțiți în 
postura de antrenor 

al echipei FC Argeș?

Mă simt onorat că am 
ajuns pe banca tehnică 
a unei mari echipe din 
România. Este o plăcere 
deosebită să antrenez FC 
Argeș și o oportunitate. 
Obiectivul principal este 
să repetăm performanțele 
pe care le-a făcut Andrei 
Prepeliță. Îl felicit pentru 
ce a reușit. Nu este ușor 
pentru o echipă care era 
de doar un an în Liga I să 
ajungă în play-off. Nu va fi 

ușor, dar pot să vă asigur 
că voi face totul pentru 
a face performanță. 
Rezultatele se fac în timp, 
iar cine crede că poate să 
facă performanță peste 
noapte se înșală. 

2 Ce puteți schimba 
la echipă într-o 
perioadă scurtă de 

timp?

M-am uitat la toate 
echipele și am analizat 
jocul lor din postura de 
adversar. E clar că FC 
Argeș este o echipă bună, 
dar voi încerca să schimb 

fața jocului. Fiecare 
antrenor are propriul 
stil și vede puțin diferit 
jucătorii și pozițiile lor. În 
momentul de față, suntem 
nevoiți să mergem până 
în iarnă cu acest lot de 
jucători. Evaluarea o voi 
face în iarnă, e clar că vor 
apărea schimbări.

3 Ați stabilit staff-ul 
tehnic cu care veți 
lucra?

Rămâne domnul 
Schumacher pentru că 
este cu Licența Pro. Am 
venit cu un asistent de-

Interviu
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al meu. La începutul 
săptămânii viitoare, vreau 
să completăm lotul cu un 
antrenor de portari și cu 
un preparator fizic. 

4 Ce obiectiv aveți 
la Pitești?

Obiectivele sunt 
calificarea în play-off 
și să etalăm un fotbal 
frumos. Performanța 
imediată înseamnă play-
off pentru a ne putea 
stabiliza din punct de 
vedere al performanței. 
Dacă nu vom reuși, asta 
e, o luăm de la capăt. 
Este important să facem 
o analiză cu ce se va 
întâmpla pe viitor. În 
primul rând mă refer 
la lotul de jucători. Noi, 
antrenorii, suntem 
susținuți doar de rezultate. 
Domnul primar mi-a 
promis că voi avea aceeași 

libertate pe care am 
avut-o la FC Botoșani 
pentru a repeta lucrurile 
bune pe care le-am făcut 
acolo.

5 Care a fost primul 
mesaj pentru 
jucători?

Să dea tot ce au mai bun 
pentru echipă și să își 
respecte munca pentru 
care au fost angajați. 
Nu poți să fii bun astăzi, 
iar în două săptămâni, 
o lună sau două, să nu 
mai fii bun. Fotbalul nu 
se uită, este vorba doar 
despre ceea ce faci în viața 
privată. Viața privată îți dă 
și nota antrenamentului. 
Nu poți să pierzi două 
nopți, iar apoi să vii să te 
antrenezi sută la sută, 
nu există așa ceva! Sunt 
jucători tineri, fotbaliști cu 
perspectivă, și ar trebui 
ca ei să își impună un 

target pe termen apropiat 
și mediu pe care trebuie 
să-l atingă. Este foarte 
important ce își doresc ei.   

6 Ce așteptări aveți 
de la suporterii 
piteșteni?

Știu că iubitorii echipei și 
suporterii au văzut de-a 
lungul timpului fotbal de 
calitate, performanțe mari. 
Avem nevoie de sprijinul 
lor, atât eu, cât și jucătorii. 
Trebuie să înțeleagă 
că nu este un moment 
dezastruos, dar nici un 
moment foarte plăcut 
pentru ei. Îmi doresc 
foarte mult ca atunci 
când vom juca acasă să 
fim sprijiniți. Avem nevoie 
de aportul lor pentru că 
lucrurile se fac împreună. 
Doar împreună putem fi 
mai puternici!

BULETIN INFORMATIV // 28 OCTOMBRIE 2022
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Interviu cu Eduard Pap 
(FC Botoșani)
  realizat de Cristian Prisăcariu și Octavian Țopa
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1 Bună ziua, Edi, ce 
concluzie ai putea 
trage după prima 

jumătate a sezonului 
regulat?

A fost un tur mai ciudat, 
cu bune și cu rele, dar 
parcă au fost mai multe 
bune. Bineînțeles că se 
putea și mai bine, dar 
sunt mulțumit pentru că 
eu cred că ne aflăm pe 
drumul cel bun. Trebuie 
să ne concentrăm pe ce 
urmează și să facem mult 
mai multe puncte în retur. 

2 Ți se pare un 
campionat 
mai greu decât 

precedentele?

Da, este un campionat 
mult mai echilibrat decât 

precedentele, sunt echipe 
mult mai bune, toate 
meciurile sunt mult mai 
grele, orice echipă o poate 
bate pe cealaltă, nu prea 
mai există favoriți. Eu 
cred că acest echilibru 
este foarte bun pentru 
dezvoltarea fotbalului din 
România.

3 Din păcate, ați 
rămas în istoria 
nefericită a 

Superligii după acel 
0-7 de la Sf. Gheorghe. 
Ne poți spune ce s-a 
întâmplat acolo?

Of ... Astfel de momente 
fac parte din viața 
oricărui fotbalist, chiar 
și a echipelor mult mai 
mari, din păcate. Eu cred 
că a fost un accident, un 

accident care nu se va mai 
repeta vreodată. A fost o 
situație delicată, am rămas 
în zece oameni, au fost 
și trei jucători importanți 
care au lipsit, fiind 
accidentați ... În fine, eu zic 
că nu o să se mai întâmple 
așa ceva!

4 Tu ești mulțumit 
de evoluțiile tale 
sau ai ceva să-ți 

reproșezi?

Nu chiar întrutotul, au fost 
și câteva meciuri în care 
puteam face mult mai 
multe lucruri bune pentru 
echipă, dar per ansamblu 
cred că m-am prezentat 
OK. Eu nu voi fi niciodată 
mulțumit sută la sută de 
evoluțiile mele, știu că 
întotdeauna voi avea loc 

S-a născut în Vestul țării, la Jimbolia, pe 1 iulie 1994. În 2017, s-a transferat în Nord-Est, 
la FC Botoșani, după evoluții apreciate la Poli Timișoara, Luceafărul Oradea și ASA 
Tg. Mureș. Eduard Adrian Pap a devenit, în scurt timp, unul dintre oamenii de bază ai 
clubului. În acest sezon, a lipsit doar într-un singur meci, în etapa a 6-a.
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de mai bine în această 
profesie. 

5 Dacă nu ne 
înșelăm, ai apărat 
trei lovituri de 

pedeapsă în 15 etape. 
Cum reușești?

(Zâmbește) E un secret! 
Împreună cu Alin (n.n. Alin 
Bordeanu, antrenorul cu 
portarii), am antrenat și 
aplicat o tactică pe care 
nu o voi dezvălui. Suntem 
foarte mulțumiți că își 
arată roadele.

6 Mai are șanse FC 
Botoșani să prindă 
play-off-ul?

Da, eu zic că putem atinge 
acest obiectiv. Pentru 
aceasta, grupul trebuie să 
se închege, îmi doresc ca 
și fotbaliștii noi veniți să se 
integreze mult mai bine, 
pentru că au fost destul de 
multe schimbări în vară, 
dar pornim încrezători 
în acest retur. Trebuie să 
tratăm atent fiecare meci, 
să le luăm pe rând. Primul 
este cu Chindia și sper să 

plecăm cu toate cele trei 
puncte. 

7 Chindia Târgoviște 
este, totuși, echipa 
momentului în 

Superligă ...

Corect, a avut patru victorii 
consecutive. Dar, să fim 
serioși, nu avem voie să 
mergem la Chindia și să 
nu ne gândim la victorie, 
cu tot respectul pentru 
adversar și ultimele sale 
realizări. Eu zic că noi 
suntem echipa mai bună, 
o dovedesc rezultatele 
din ultimii ani și, de aceea, 
trebuie să intrăm pe teren 
cu gândul doar la victorie! 
Numai așa o vom putea 
și obține, egalul nu ne 
mulțumește.

8 Dacă tot ai 
pomenit despre 
anii trecuți, acum 

pare să fi schimbat mult 
și stilul de joc, puneți 
mai mult accent pe 
defensivă, pe organizare, 
față de perioada cu fostul 
antrenor, când formați 
o echipă ofensivă. 

Cum apreciezi această 
schimbare de exprimare?

Da, am mai spus-o, au 
fost schimbări în vară, s-a 
schimbat și antrenorul, au 
venit și mulți jucători noi, 
clar nu mai putea fi același 
joc. A plecat mai mult de 
jumătate de echipă, de 
aia și spun, jucătorii noi 
trebuie să se integreze 
mai repede în grup și în 
exprimarea echipei, să-și 
dezvolte relațiile de joc în 
conformitate cu cerințele 
antrenorului.

9 A propos de 
plecări / veniri, ai 
ceva gânduri de 

transfer?

Eu nu mă gândesc la asta, 
mă rog la Dumnezeu să 
mă țină sănătos, să mă 
antrenez cât mai bine, să 
apăr etapă de etapă, să-
mi ajut echipa să-și atingă 
țelurile. Eu mă simt foarte 
bine aici, sunt fericit în 
Botoșani. Pentru mine, FC 
Botoșani este a doua casă, 
tot ce mi-a oferit până 
acum a fost doar bine!





Barul de la Astoria era aproape gol. 
Pe scenă, într-o lumină translucidă, încă 
mai dârdâiau nişte duduci, cu ultimele 
sforţări. E două noaptea şi dacă e „night 
club”, e neapărat nevoie de animaţie. 
Sunt la Arad, în august 2006, UTA are 
mâine (de fapt, azi!) meci cu Rapid şi 
încerc să mă concentrez pe ce mai e de 
făcut de dimineaţă. Arbitrii, observatorii, 
de mers în cantonament la ai noştri. 
Apropo de observatori. Şi de arbitri, 
dacă vreţi. De ei răspunde Constantin 
Ştefan, supervizorul lor. Am stat până 
spre miezul nopţii cu el de vorbă, în 
trei, şi cu Coraş. Îl ştiu de când eram a 
cincea şi stăteam pe Barbu Mumuleanu, 
numărul 29, am mai spus, o stradă 
paralelă cu Tunari, la doi paşi de Dinamo. 
Cum învăţam pe Dorobanţi, la Generală 
15 (de fapt pe strada Şcolii Floreasca, 
aşa-i zicea!), de câte ori veneam spre 
casă treceam prin faţa stadionului pe 
frontispiciul căruia scria „Parcul Sportiv 
Dinamo”. Când erau meciuri, intram, de 
multe ori fără bilet, uniforma de elev şi 
faptul că „începuse deja” erau argumente 
care ţineau. Aşa m-am obişnuit să-l ştiu 
în poarta lor pe Ştefan, cel care apăra 
întotdeauna cu şapcă pe cap. În seara 

ce trecuse, cum ziceam, am tot vorbit. 
De anii de atunci, de faptul că prin ’82-
’84 făceam meditaţii la fizică – eram 
corigent, elev fiind la Lieul Lazăr de 
acum – într-un apartament vecin cu 
al său, într-un bloc pe „1 Mai”, bloc de 
profesori, „observatorul” nostru fiind 
el însuşi absolvent cu 10 al Facultăţii 
de Matematică. Aşa am ajuns, Coraş a 
adus vorba, cred, şi la meciul vieţii sale, 
povestea acelei zile (sau nopţi...) de la 
Frankfurt...

Rew. Suntem în vara lui 1979. Deşi 
multiplu campion cu Dinamo, şi ca 
jucător şi ca antrenor, Ion Nunweiller 
este debarcat după acel 3-4 cu FC Argeş 
din ultima etapă care ducea titlul în 
Trivale, unul din meciurile epocale ale 
lui Dobrin. Este numit, după o şedinţă 
de peste 12 ore, la Ministerul de Interne, 
Angelo Niculescu. „Profesorul”, în fond, 
deşi venea după un sezon „aşa şi-aşa” 
la Timişoara, ajunsese cu Poli în Cupa 
UEFA. Rămăsese încă omul care crease 
„generaţia Guadalajara”, de la momentul 
căreia nu trecuseră decât 9 ani... Ca 
să nu mai amintim de toate marile 
victorii din deceniul şapte, culminând 
cu acel Dinamo – Inter Milano 2-1, de 
pe „23 August”, din 1 decembrie 1965, 
goluri Frăţilă şi Haidu. Pentru trupa 
antrenată de Helenio Herrera, zis „Magul”, 
marcase Peiro. În retur, pe San Siro, Inter 
s-a calificat abia în minutul 89, când 
Facchetti a făcut 2-0. Sandro Mazzola 
deschisese scorul destul de târziu, în 
minutul 68, băieţii lui Angelo rezistaseră 
excepţional în faţa dublei deţinătoare a 
Cupei Campionilor Europeni.

În fine, ne-am dus prea mult înapoi. 
Cert e că profesorul de matematică 
Ştefan îmi povestise toate astea în 
restaurantul de la Continental – Astoria, 
la un ştrudel cu mere şi un vin dulce, de 
Miniş. 1979. „Uite că au trecut 27 de ani de 
atunci şi încă nu pot să vorbesc, cum să 

CRONICĂ
Balanța lui Cornel Dinu (I)
  realizată de Marius Mitran

Cronică
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uit!, despre ziua aia... Venise nea Angelo, 
ţin minte că în primele etape am avut şi 
meciul de la Piteşti, revanşa noastră, am 
făcut 1-1. Era ca azi, august – septembrie... 
Începusem bine, în Cupa UEFA am dat 
peste nişte desculţi în primul tur, Alki 
Larnaca, le-am dat 3-0 la noi, Mulţescu, 
Dudu şi parcă Vrânceanu au marcat. 
Returul a rămas până azi recordul nostru 
în competiţie, nu doar pentru meciurile 
de deplasare.”

(Caut ziare. 4 octombrie 1979. Larnaca. 
Stadion: Neo Ges. 3.000 de spectatori. 
Alki – Dinamo 0-9 (0-3). Dudu Georgescu 
(10, 46, 67), Augustin (20), Vrânceanu 
(22, 77), Ţălnar (51), Mulţescu (52), Ion 
Moldovan (62).)

În ziua în care Craiova mea bătea pe 
Leeds United, Dinamo reuşea acelaşi 
lucru cu Eintracht Frankfurt pe Main. E 24 
octombrie 1979. Trec prin faţa stadionului, 
dar nici nu vreau şi nici n-aş putea să 
intru. Douăzeci de mii de oameni sufocă 
„Parcul Sportiv”, pe mine mă aşteptase 
în faţa şcolii tata, să mă ia repede cu 

maşina să ajungem acasă să vedem 
Craiova. Oricum le vedem pe amândouă, 
că sunt transmisii alternative, ceea ce 
nu ne produce, desigur, mari bucurii. 
Despre cum a fost atunci, la doi paşi de 
noi îmi va povesti Gigi Mulţescu, în 2012, 
la o filmare pentru TVR. Matematicianul 
Ştefan nu avusese puterea. Şi zice Gigi 
Mulţescu: „Înainte de partida de la noi 
de-acasă a fost aşa, un soi de frenezie a 
groazei. Eintracht era o echipă uluitoare, 
cu un antrenor, Friedel Rausch, care 
ne mai eliminase o dată, nu pe noi, pe 
Sportul Studenţesc, antrenată tot de nea 
Angelo, în ’76. Cu trei ani în urmă, Rausch 
fusese antrenorul lui Schalke 04 şi bătuse 
pe Sportul în ambele meciuri, 1-0 la 
Bucureşti, dăduse Klaus Fischer şi 4-0 
la ei, Fischer două, Bongartz alte două. 
Nemţii aveau echipă mare cu ăştia doi, 
cu Oblak, cu Abramczyk... Stai să-i vezi pe 
cei de la Eintracht acum. Şi să ştii, Ştefan 
a fost un portar extraordinar, în anul ăla, 
în ’76, când nea Angelo a fost eliminat de 
Schalke-le lui Rausch, Dinamo a fost la 
un pas să scoată pe AC Milan, ăla mare, 
cu Rivera, 0-0 în Ştefan cel Mare, cu 

Cr
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Fane în poartă, 1-2 pe San Siro în retur, 
cu 1-1 (Sătmăreanu II deschisese scorul!) 
până prin minutul 75... Aşaa. Să revin la 
Eintracht, că-n ’76 eu eram la Jiul încă. 
Aşa cu Ştefan. Păi anul următor, în ’77, a 
apărat şi penalty, la Madrid, cu Atletico, 
dar Dinamo a pierdut calificarea la 
golaveraj... Deci, mă-ntorc. Cum ziceam? 
Frenezia fricii, cred, ne luase. Eram 
la Săftica, ne antrenam în draci şi ţin 
minte că eu şi Apostol, parcă şi Ţălnar, 
tot băteam lovituri de la unşpe metri, 
dacă primim, să fim pregătiţi, nu? Ei, şi 
asta l-a enervat pe Augustin rău de tot, 
ce tot staţi, mă, să bateţi, mare brânză, 
ne tot zicea, hai că s-a terminat de-o oră 
antrenamentu’, ăilalţi sunt acasă, ce mai 
staţi?! Hai odată, Gigi, că m-am săturat! 
Mâine, dac-o fi vreun unşpe metri, îl bat 
eu, mare şmecherie... Vin în viteză şi-i trag 
una de n-o vede ăla din poarta lor! Ce 
dracu’! Şi tot o ţinea aşa... Am plecat până 
la urmă. A doua zi, când zici că ai trecut 
prin faţa stadionului, ai văzut ce nebunie 
era acolo. Frankfurt-ul avea echipă mare, 
cu cel mai bun libero din lume, austriacul 
Pezzey, cu Neuberger, Lorant, Grabowski, 

cu Hölzenbein şi cu Nickel. Să vezi ce 
întâmplări au fost atunci, că erau doi 
fraţi Nickel, Bernd era la ăştia şi Harald 
la Borussia Mönchengladbach, până la 
urmă au jucat finala în anul ăla, Craiova, 
după ce a eliminat pe Leeds, a căzut cu 
Borussia şi Nickel le-a dat ambele goluri 
şi i-a scos... După aia au jucat finala, ţi-
am zis. Aaaa! Şi la Frankfurt era cel mai 
im-por-tant, coreeanul, ăla a fost cel mai 
mare fotbalist asiatic din istorie, Bum-
Kun Cha îi spunea. Şi începe meciul. 
Stadionul arhiplin, să se rupă. Şi după 20 
de minute, arbitrul, un scoţian, n-am să 
uit niciodată cum îl chema, Foote, îţi dai 
seama, dă penalty pentru noi! Unde eşti, 
Augustine? Unde eşti, mă, să văd cum 
baţi... Că tot vorbeai de Ştefan, acolo, în 
poarta lui se ascunsese Augustin. Vino, 
mă, să baţi tu, viteazule!... Aş, ţi-ai găsit... 
Striga la mine, Gigi, bate tu, să avem 
baftă, Doamne ajută! Până la urmă bat şi 
e 1-0. Dar tot Augustin, băiat de aur, face 
2-0, cu un minut-două înainte de sfârşit. 
Apoi mergem la ei... Acolo să vezi ce-a 
fost!”
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