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Campionatul Mondial de fotbal, care a 
început de mai puțin de o săptămână în 
Qatar, ori Cupa Mondială, cum i-a spus 
Jules Rimet, întemeietorul ei, este deja 
o competiție care provoacă, admiră și 
adună surprize. Arabia Saudită învinge 
Argentina cu 2-1, Tunisia termină la 
egalitate cu Danemarca, 0-0, Maroc face 
același rezultat cu Croația, vicecampioana 
lumii, iar Japonia câștigă, cu 2-1, meciul 
cu campioana din 2014, Germania. Sunt 
rezultate-șoc, care pot părea destul de 
greu de explicat, însă ele nu sunt lipsite 
de o anumită logică a așteptării. Sau de o 
contra-logică a fotbalului, cum doriți. Mai 
cu seamă în sensul în care însuși fotbalul 
e un univers aparte…

Esența lucrurilor e, de la bun început, 
simplă. Valoarea sau, în cazul Cupei 
Mondiale, super-valoarea, pentru că avem 
de a face, totuși, cu o elită, determină o 
anumită siguranță de sine care poate 
induce în eroare. Nu atât pe adversar, cât 
pe tine, performerul, echipa, selecționata 
care ai prima șansă. Sau ar trebui să o ai.

Sigur, atunci când Spania spulberă 
reprezentativa Costa Rica, 7-0, nu sunt 
comentarii, există doar aplauze, ole-
uri și strigăte de admirație, regula e 
confirmată, desigur, și nu excepția. Dar 
astfel de rezultate sunt rare și, paradoxal, 
la fel de greu de intuit.

Dar ce facem, atunci, cu excepțiile, 
dintre care am amintit câteva mai sus și 
de care e plină întreaga istorie de peste 
90 de ani a Cupei Mondiale? Cum le 
explicăm?

Poate printr-o exagerată teamă de 
succes? Nu aș da prea multe șanse 
acestei teorii.

Atunci? “Faire bonne mine a mauvais 
jeu” spun francezii, iar într-o traducere 
liberă am spune că “am face o față bună 
la un joc rău”, adică am ascunde adevărul.

Populara zicală exprimă atitudinea 
omului care, într-o situație rea, de 
pierdere a jocului, nu recunoaște și 
nu acceptă situația și își ascunde, sau 
încearcă să ascundă, o realitate.

Surpriza înregistrării unui astfel de 
rezultat neanticipat este o altfel de 
realitate.

Cum ar trebui să facem față unei astfel 
de stări de spirit, deseori șocante, care 
lasă urmări, astfel încât următorul meci să 
poată fi abordat la victorie? Cu siguranță 
având conștiința faptului că am greșit 
undeva, că poate am subestimat calitățile 
adversarului, ori nu le-am cunoscut la 
adevărata lor dimensiune. Doar astfel 
următorul meci, indiferent în compania 
cui îl vom disputa, va avea toate premisele 
unui succes. Altfel vom fi siliți să repetăm 
supriza. Și, evident, greșeala.

EDITORIAL
Cupa surprizelor mondiale
 Justin Ștefan, Secretar General LPF
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FEATURE
Topul celor mai ofensivi fotbalişti 
din Superligă
  realizat de Liviu Manolache și Octavian Țopa

Buletinul Informativ al Ligii Profesioniste de Fotbal vă prezintă topul fotbaliştilor 
din Superliga României cu cele mai multe contribuţii ofensive în primele 18 etape ale 
sezonului regulat (gol, pasă decisivă, penalty scos şi transformat de un alt coleg).

Iată primele cinci poziții ale acestei ierarhii:

Feature

FCSB 

CFR 1907 CLUJ 

SEPSI OSK SF. GHEORGHE

CHINDIA TÂRGOVIȘTE

FCSB

FC HERMANNSTADT 

FC RAPID 1923

FC HERMANNSTADT 

FARUL CONSTANȚA

FARUL CONSTANȚA

FC RAPID 1923

FC ARGEȘ

FARUL CONSTANȚA

FC U CRAIOVA 1948

Andrea        
Compagno         

Ciprian         
Deac          

Mario         
Rondon          

Doru          
Popadiuc           

Andrei           
Cordea            

Baba            
Alhassan             

Marko             
Dugandzic              

Daniel         
Paraschiv          

Alexi         
Pitu           

Denis          
Alibec            

Alexandru           
Ioniţă II             

Arnold            
Garita              

Louis             
Munteanu               

12
(12 GOLURI)

10
(3 GOLURI,
7 PASE DECISIVE)

9
(8 GOLURI,
O PASĂ DECISIVĂ)

8
(7 GOLURI,
O PASĂ DECISIVĂ,
UN PENALTY SCOS)

8
(5 GOLURI,
3 PASE DECISIVE)

7
(6 GOLURI,
O PASĂ DECISIVĂ)

7
(6 GOLURI,
O PASĂ DECISIVĂ)

9
(8 GOLURI,
O PASĂ DECISIVĂ)

9
(4 GOLURI,
5 PASE DECISIVE)

8
(6 GOLURI,
2 PASE DECISIVE)

8
(2 GOLURI,
6 PASE DECISIVE)

7
(6 GOLURI,
O PASĂ DECISIVĂ)

7
(3 GOLURI,
3 PASE DECISIVE,
UN PENALTY SCOS)

1.

2.

3.

4.

4.

5.

5.

3.

3.

4.

4.

5.

5.
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FEATURE
18 etape sub lupa imbatabilă a statisticii
  realizat de Liviu Manolache și Octavian Țopa

Primele 18 etape ale Superligii au desenat o ierarhie, dar zarurile competiției nu au 
fost nici pe departe aruncate. Se anunță o bătălie acerbă pe toate planurile. Nu putem 
anticipa favorite clare la câștigarea titlului sau intrarea în play-off, după cum nu putem 
opina că vreo echipă este condamnată fără dubii la retrogradarea în eșalonul secund.

Profitând de această pauză competițională, datorată turneului final al Campionatului 
Mondial din Qatar, Buletinul Informativ al Ligii Profesioniste de Fotbal vă prezintă 
cele mai interesante 20 de date statistice ale primei părți a competiției.

1. Cele mai multe victorii 
consecutive: 

FARUL  CONSTANȚA - 5

2. Cele mai multe 
meciuri consecutive fără 
înfrângere:

FC HERMANNSTADT - 10

3. Cele mai multe meciuri 
consecutive fără victorie: 

CHINDIA TÂRGOVIȘTE - 10
4. Meciul cu cei mai mulţi 
spectatori: : 6 noiembrie 
2022, FCSB – FC Rapid 1923 

3-1
31.233.spectatori

5. Echipa cu cele mai 
multe şuturi expediate pe 
meci: 

FCSB  - 16,3

6. Echipa cu cele mai 
multe faulturi suportate pe 
meci: 

CFR 1907 CLUJ  - 14,6
7. Echipa care a beneficiat 
de cele mai multe cornere 
pe meci: 

FC U CRAIOVA 1948  - 5,8

8. Echipa cu cea mai bună 
posesie pe meci: 

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
- 60%

9. Cele mai multe dueluri 
defensive câştigate pe 
meci: 

FCSB - 50
10. Cele mai multe dueluri 
ofensive câştigate pe meci: 
FC U CRAIOVA 1948, 
CHINDIA TÂRGOVIȘTE

 - 50

11. Cele mai multe dueluri 
aeriene câştigate pe meci: 

CFR 1907 CLUJ - 30

12. Cele mai multe 
driblinguri reuşite pe meci: 

FC U CRAIOVA 1948  - 19
13. Cele mai multe 
deposedări reuşite pe meci: 

FC VOLUNTARI, FCSB  

- 19

14. Cele mai multe 
recuperări reuşite pe meci: 

UNIVERSITATEA CLUJ 

 - 69

15. Jucătorul cu cele mai 
multe şuturi expediate 
pe spaţiul porţii adverse: 
Andrea Compagno  
(FCSB / FC U CRAIOVA 1948 - 30)

16. Jucătorul cu cele 
mai multe pase reuşite: 
Bogdan Mitrea 
(UNIVERSITATEA CRAIOVA / SEPSI 

OSK SF. GHEORGHE - 1.013)

17. Jucătorul cu cele mai 
multe dueluri câştigate: 

Raul Opruţ  
(FC HERMANNSTADT - 210)

18. Jucătorul cu cele mai 
multe deposedări reuşite: 

Junior Morais  
(FC RAPID 1923 - 66)

19. Jucătorul cu cele mai multe mingi 
recuperate: 

Denis Ispas 
(UNIVERSITATEA CLUJ - 200)

20. Jucătorul cu cele mai multe faulturi 
suportate: 

Andrea Compagno 
(FCSB / FC U CRAIOVA 1948 - 46)
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INTERVIU
Interviu cu Daniel Paraschiv 
(FC Hermannstadt)
  realizat de Cosmin Călinescu și Octavian Țopa
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1 Daniel, te afli într-
un moment foarte 
bun al carierei. 

Ești ”nouarul” român cu 
cele mai multe goluri 
marcate în Superliga, ai 
debutat cu gol la echipa 
națională a României. 
Cum faci față acestei 
perioade speciale? E 
greu?

Vestea că am fost 
convocat m-a făcut să 
tremur! Recunosc că nu 

mă așteptam. Am vrut să 
ajut echipa națională, nu 
doar să trec pe acolo și 
să bifez o selecție. Viața 
mea de zi cu zi nu s-a 
schimbat acum, poate 
doar motivația. Sunt 
hotărât să muncesc mai 
mult și să cresc în calitate. 
Este adevărat că acest 
debut cu gol la Națională 
și perioada bună de la FC 
Hermannstadt pot să-
mi deschidă oportunități 
pentru carieră, dar acum 

mă gândesc doar la Sibiu 
și la echipa mea, unde 
sunt decis să joc și realizez 
lucruri mărețe.

2 Cum a fost debutul 
pentru echipa 
națională?

A fost foarte frumos! Un 
moment unic, cu care te 
întâlnești o data în viață. 
Încep prin a descrie latura 
emoțională, personală, a 
partidei. Nu știu cât de 

În urmă cu jumătate de an juca în Liga a 2-a, iar acum este unul dintre cei mai buni 
atacanți din Superligă, cu opt goluri marcate și o pasă decisivă! Daniel George 
Paraschiv s-a născut pe 24 aprilie 1999, la Brașov. Părinții săi provin din Republica 
Moldova. A început fotbalul la Luceafărul Oradea și a mai evoluat pentru Viitorul 
Pandurii Tg. Jiu și FC Voluntari înainte să ajungă la Sibiu.

În acest sezon competițional a explodat, devenind unul dintre cei mai interesanți 
jucători cu profil ofensiv. Realizările sale i-au adus prima convocare la echipa națională 
și numeroase variante de transfer. Spune că se simte bine la FC Hermannstadt și că 
vrea să-și vrea continue activitatea la echipa de pe malul Cibinului.
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multă lume știe asta, dar 
părinții și fratele meu 
sunt născuți în Republica 
Moldova. Acest aspect a 
dat o notă și mai specială 
pentru mine în acest meci, 
dar când intru pe teren 
dau totul pentru echipa la 
care joc. Pot juca la echipa 
adversă și părinții mei, tot 
așa procedez.

3 Ți s-a îndeplinit 
un vis al copilăriei 
odată cu acest 

debut?

De când m-am apucat de 
fotbal am sperat să joc la 
un moment dat pentru 
,,tricolori”. N-am renunțat 
nicio clipă la acest vis, 

să știți. Am muncit, am 
debutat, am înscris 
și astfel mi-am făcut 
datoria pentru suporterii 
echipei naționale, pentru 
familie, pentru club și, 
mai ales, pentru țară. 
Sper să mai urmeze și alte 
convocări. Îi mulțumesc 
domnului selecționer 
Edward Iordănescu 
pentru convocare, pentru 
debut, dar și pentru că 
mi-a permis să execut 
acel penalty în locul lui 
Alex Cicâldău. Mă bucur 
și pentru Raul Opruț, 
colegul meu de la FC 
Hermannstadt, că a 
debutat și a fost integralist 
în meciul cu Moldova. Am 
fost colegi de cameră și 

ne înțelegem foarte bine. 
Ne-am bucurat să fim 
amândoi și acolo.

4 Ce urmează 
pentru tine? 

Dacă voi mai fi convocat la 
lotul national, voi da totul, 
așa cum o fac în fiecare 
meci. Voi da totul pentru 
România și sper să mi se 
mai dea ocazia să fac asta.

5 Care sunt 
fotbaliștii tăi 
preferați?

,,Regele” Gheorghe 
Hagi, fiindcă este și în 
top 100 fotbaliști din 

BULETIN INFORMATIV // 25 NOIEMBRIE 2022
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toate timpurile, dar mi-a 
plăcut foarte mult și Ilie 
Dumitrescu. Îl includ aici 
și pe Mugurel ,,Pele” Buga, 
cel care mi-a călăuzit 
primii pași în fotbal, în Liga 
a III-a. Din străinătate, mi-
au plăcut mereu atacanții 
din Uruguay, Luis Suarez 
și Edinson Cavani. Încerc 
să învăț de la fiecare câte 
ceva.

6 Continuă 
propoziția ,,Para-
gol mulțumește …”

Trebuie să mulțumim 
echipei noastre, clubului 
Hermannstadt. Nu este 
deloc ușor ca doi fotbaliști 
de la o echipă nou 
promovată în Superliga să 
ajungă, în primul sezon, 

la echipa națională, chiar 
dacă au fost circumstanțe 
speciale. Cred că este 
o realizare notabilă nu 
doar pentru Raul sau 
pentru mine, ci pentru FC 
Hermannstadt și fotbalul 
sibian în egală măsură. 
Faptul că am beneficiat 
de încrederea staff-ului 
tehnic condus de Mister 
Marius Măldărășanu 
înseamnă, probabil, cel 
mai important aspect. 
Mă ajută foarte mult stilul 
de joc al FCH, iar colegii 
reușesc de multe ori să 
mă pună în poziție de a 
marca.

7 FC Hermannstadt 
revine acasă, 
pe Stadionul 

Municipal Sibiu. Ce 

așteptări ai de la acest 
eveniment și ce le 
transmiți suporterilor?

Este un stadion 
spectaculos și plin de 
culoare. Îmi place totul, în 
special scaunele, fiindcă 
au mult roșu, la fel ca 
echipamentul nostru de 
la club. De abia aștept să 
dau gol la primul meci 
pe această bijuterie de 
stadion! Fac un apel la 
toți suporterii care iubesc 
fotbalul sibian să facă un 
efort și să cumpere cât 
mai multe abonamente, 
să ne fie alături, fiindcă 
această echipă are nevoie 
de sprijin din partea lor!
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În noiembrie 2010 l-am întâlnit, după 
ceva ani, pe Radu Cosaşu. Scrisesem o 
vreme alături de marele scriitor, în pagina 
4 – „de opinii” – a celui mai bun ziar de 
sport, la sfârşitul anilor ’90. Radu Cosaşu 
era în colţul maeştrilor, alături de Adrian 
Păunescu, Fănuş Neagu, Ioan Chirilă...

În noiembrie 2010 însă, cum spuneam, 
ne-am revăzut la hotelul Hilton, acolo 
unde Domnia sa primea Premiul de 
Excelenţă, la 80 de ani, la Gala Premiilor 
„Ioan Chirilă”, iar eu pentru cea mai bună 
emisiune tv – „Replay”, alături de Marian 
Olaianos.

Am stat de vorbă mai mult atunci, i-am 
ascultat discursul de recepţie – genial! 
–, de fapt scrisoarea „de acreditare” în 
care îl ruga pe Camil Petrescu, cel care 
conducea revista „Football” în anul 1937, 
să îl angajeze, ne-am fotografiat, am 
povestit despre autorul „Ultimei nopţi de 
dragoste...”, toate le-am cam discutat în 
noaptea aceea, mai puţin ceea ce voisem 
să îl întreb de ani şi ani de zile… 

N-am avut timp atunci sau poate 
mi-a fost teamă, foarte probabil ruşine, 
să-i mărturisesc că articolul său din 

„Informaţia”, din alt noiembrie, 1985, a 
fost cel mai frumos, dureros şi încântător 
text pe care l-am citit vreodată după un 
meci. Radu Cosaşu l-a scris la încheierea 
campaniei de calificare la Mundialul din 
Mexic – 1986, ratată în urma înfrângerii 
de acasă cu Irlanda de Nord. „Acel 0-1 
dureros, nemeritat, nedrept” se numea 
articolul, deşi, ciudat, el fusese publicat 
nu după meciul de pe „23 August” cu 
irlandezii, ci după victoria de la Izmir, cu 
Turcia, 3-1, în 13 noiembrie ’85, ultimul 
meci al grupei.

Am fost pe stadion atunci, în 16 
octombrie 1985. Eram în clasa a XII-a şi am 
plecat direct de la liceu. A plouat în ziua 
aceea şi ţin minte oameni cu sombrero pe 
cap, cu un text simplu inscripţionat pe ele: 
„Mexico, venim!” Şi de ce să nu venim?! 
Făcuserăm două remize cu Anglia în acele 
calificări, învinseserăm Turcia şi Finlanda, 
doar în Irlanda de Nord pierduserăm, 2-3, 
în primul meci din grupă, în toamna lui 
’84.

Ploua încet în Pantelimon şi pe „23 
August” 50.000 de oameni sperau. O 
victorie ne ducea în Mexic, un egal i-ar 
fi obligat pe nord-irlandezi să câştige 
pe Wembley, în ultimul meci. A fost 0-1, 
nemeritat, dureros şi mai ales nedrept. 
Quinn a marcat în minutul 29. Bölöni a 
atacat aiurea, în tuşă, decisiv, vorba lui nea 
Vanea, o minge care a sărit la Quinn. Iovan 
şi Iorgulescu s-au încurcat în intervenţii 
(Quinn era omul lui Fane Iovan...), iar Lung, 
rămas singur, n-a avut ce face.

A urmat cea mai cruntă, totală, globală 
şi sfâşietoare dominare a adversarului din 
întreaga campanie... Negrilă a fost înlocuit 
la pauză cu alt craiovean, Geolgău, pe 
flancul stâng Ungureanu a urcat neobosit, 
Mateuţ, Rednic şi Klein au confiscat 
mijlocul, Coraş şi Hagi, pus căpitan la 20 
de ani, au semnat atac după atac. Atac 
după atac. În minutul 62, Piţurcă a intrat 

CRONICĂ
Aproape de Cupa Mondială
  realizată de Marius Mitran

Cr
on

ică
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şi el, în locul lui Coraş. 25 de cornere, 36 de 
ocazii uriaşe de gol (nu e nicio glumă şi 
nicio exagerare, am numărat pe caiet, fază 
cu fază, într o noapte, la Replay, aproape 
tremurând de emoţie şi acum, după 27 
de ani), mingea izbind de două ori barele 
porţii lui Jennings, Nicholl scoţând de 3 
ori de pe linie. Îl văd pe Mircea Lucescu, 
într-un balonzaid gri, ducându-se în 
ultimele 10 minute aproape de careul lui 
Jennings, ca şi cum ar fi putut ajuta...Ca 
şi cum de acolo, de lângă băieţii săi, unde 
se înfipsese, pe o linie imaginară, undeva 
în prelungirea celei de 6 metri a careului 
irlandez, ar fi putut să le dea noroc, ar fi 
reuşit să îi liniştească, să le sufle ultimele 
parole care să deschidă, miraculos, poarta 
blestemată a uriaşului Pat Jennings, aşa, 
deodată…

Când danezul Sorensen a fluierat de 
final, ne-am prăbuşit toţi. Şi ei în teren, şi 
noi în tribune. Ce să spui?... Că Hagi a fost 
stânjenit de banderolă? Că avea doar 20 
de ani? Că ne lipsiseră Balaci, accidentat, 
ca şi Cămătaru, iar căpitanul Ştefănescu 
fusese suspendat pentru „galbene”?

După 25 de ani exact, atunci, în acea 
noapte, la Hilton, când sărbătoream cu 

şampanie, în jurul marelui scriitor, n-am 
avut curaj să-l întreb pe Radu Cosaşu 
cum a scris acel text care explica totul. 
Nu doar meciul, nu doar durerea ratării 
Mondialului mexican, ci totul despre noi, 
cei ce am fost atunci, acolo, cei ce suntem 
aici, acum. Deşi îl ştiu pe de rost. „...Pe noi 
nu superii ne supără. Daţi-ne o grupă cu 
3 grei, Italia, Spania, Cehoslovacia şi ne 
ducem noi! Noi o încurcăm sistematic cu 
cei pe măsura noastră, cu Elveţia, chiar cu 
această Irlandă de Nord, acolo unde nu 
se cere imposibilul. [...] Rămâne meciul de 
pe Wembley, eficacitatea şi convingerea, 
dorinţa de victorie cu care s-a jucat ultima 
partidă şi fără îndoială spiritul ofensiv din 
acel dureros, nemeritat, nedrept 0-1.

La sfârşit, atunci, în 1985, ploaia se 
oprise. Urletele de fericire ale nord-
irlandezilor, o piramidă verde, ridicată 
în propriul careu, ca o redută inutilă 
de acum, complet inutilă, începeau să 
doară. Nu cu cei mari aveam şi avem noi 
probleme, cu marii ne descurcăm, cu cei 
mici ne trezim că doare. La sfârşit, cum 
spuneam, domnule Cosaşu, atunci ploaia 
se oprise. Aveam însă, mulţi, obrajii uzi. 
Fusese nemeritat, dureros, nedrept.
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