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Anul 2023, care, iată, bate la ușă cu 
atât de multă putere, va fi, nu am nicio 
îndoială, unul al confirmărilor! Ceea ce 
ne dorim cu toții, ceea ce și noi, cei de 
la Liga Profesionistă de Fotbal, vă dorim 
dumneavoastră, iubitorilor de fotbal, și nu 
numai!

Important este ca tot ceea ce am 
clădit, împreună, până acum, în anii care 
au trecut, să aibă o continuare în Noul 
An. I-am spus, mai sus, “confirmare”, un 
termen care obligă.

Asta presupune ca succesele de până 
acum, ori speranțele, ori visele, să-și 
găsească împlinirea în 2023, demers nu 
foarte simplu, dar cu atât mai interesant 
de pus în fapte!

Nu știu alții cum sunt, vorba lui 
Creangă, dar eu îmi păstrez optimismul, 
așa am considerat întotdeauna, că viitorul 
are șanse să spună ceva, cu condiția să 
crezi în el. Iar eu cred că, în anul care 
stă să înceapă, multe se vor confirma. 
Calificarea României la Turneul Final al 
Campionatului European de fotbal din 

Germania, Euro 2024, intrarea echipelor 
românești de club în grupele cupelor 
europene, o prestație exemplară și pe 
măsura celor precedente, din Italia și San 
Marino, în 2019, sau Ungaria și Slovenia, în 
2021, a selecționatei de tineret sub 21 de 
ani, antrenată acum de Emil Săndoi, iată 
niște deziderate cu adevărat importante, 
esențiale chiar pentru un alt viitor al 
fotbalului românesc! Nu trebuie să uităm 
niciun moment că stă în puterile noastre 
să fim mai buni.

Dar mai ales să nu uităm că avem deja 
o mare echipă, e vorba de campioana 
ultimilor cinci ani din Superliga, CFR 
Cluj, care și ea trebuie să (re) confirme 
o valoare demonstrată de atâtea ori, 
în “dubla” cu celebra Lazio Roma din 
Conference League!

“We know what we are, but know not 
what we may be”, spune Shakespeare 
în capodopera sa, Hamlet, adică, în 
traducere liberă, “noi știm ce suntem, 
dar nu știm ce putem deveni!” Sensul 
este unul clasic, ideea e că omul nu știe 
niciodată ce poate ajunge, ce îl așteaptă 
cu adevărat într-un viitor previzibil din ce 
în ce mai puțin…

CFR Cluj este însă o valoare confirmată, 
cum spuneam, doar traseul ei, drumurile 
sale europene, pe care le dorim, cu 
toții, cât mai lungi, care să ducă, de ce 
nu?, până în marea finală a competiției, 
doar aceste drumuri sunt, deocamdată, 
necunoscute. În afară de cel care duce la 
Roma, desigur. Și care va fi continuat și de 
altele, sunt sigur.

Sper să fim cu toții mai buni, mai 
performanți în Noul An 2023, să 
răspundem corect provocărilor, să 
realizăm tot ceea ce ne-am propus să 
facem!

La anul și la mulți ani! Să aveți un An 
Nou fericit și plin de reușite!

EDITORIAL
2023, anul confirmărilor
 Justin Ștefan, Secretar General LPF
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INTERVIU
Interviu cu Diószegi László 
(președintele clubului Sepsi OSK Sf. Gheorghe) 
  realizat de Kiss Edit și Octavian Țopa

”2022 a fost cel mai frumos an de până acum”, spune președintele clubului Sepsi 
OSK Sf. Gheorghe, Diószegi László. Și nici nu este de mirare, având în vedere că după 
doar 11 ani de existență, Sepsi OSK a câştigat în acest an atât Cupa României, cât și 
Supercupa României.  În acest interviu de final de an, Diószegi László a vorbit, printre 
altele, și despre învăţăturile primite de la părinţii săi, dar a dezvăluit și ce şi-ar dori 
pentru echipă în 2023. 

1 Cum a fost acest an 
pentru Sepsi OSK?

Din orice unghi ai privi-o, 
2022 a fost cel mai frumos 
an până în prezent din 
istoria clubului. Desigur, 
la sfârșitul anului am avut 
oscilații în evoluția echipei, 
ceea ce se poate întâmpla 
în viața oricărei formații, 
dar, per ansamblu, a fost 
un an minunat. Pe lângă 
faptul că am reușit să 
câștigăm Cupa României, 

am adus la Sfântu 
Gheorghe și Supercupa 
României! În plus, am 
reușit să ne calificăm în 
turul al 3-lea preliminar al 
Conference League.

2 Care este 
momentul de 
suflet, cel care 

v-a adus cea mai mare 
bucurie în acest an?

Cea mai mare bucurie 
a însemnat câștigarea 
Cupei României, dar la fel 

de fericit am fost și atunci 
când am învins, pe teren 
propriu, cu 3-1, echipa 
Olimpija Ljubljana. 

3 Ce provocări 
vin odată cu 
conducerea unui 

club de fotbal?

În opinia mea, cea mai 
mare provocare constă 
în a păstra un echilibru, 
fie că este vorba despre 
administrarea clubului din 
punct de vedere financiar 

Interviu
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și sportiv, fie că e vorba 
de suporteri. Nu este ușor 
ca de fiecare dată să iei 
decizii prin care să poți 
menține un echilibru în 
lumea fotbalului.

4 Trăiți la 
intensitate 
maximă fiecare 

secundă din meciurile 
echipei. Cum reușiți să 
faceți față emoțiilor?

Nu pot altfel, așa cum și 
un cântec al suporterilor 
spune: „În noi sângele 
este roşu și alb". Când 
cei 11 jucători intră pe 
teren, atunci eu mă 
transform instantaneu 
din președinte în cel mai 
înfocat suporter al echipei. 
Uit de multe ori chiar și de 
musafirii mei, gesticulez, 
strig, mă manifest la fel 

ca un suporter. Imediat 
după fluierul de start, 
începe să crească pulsul, 
iar tensiunea oscilează în 
funcție de jocul echipei. 
Aceste trăiri vin din inimă, 
pe perioada unui meci 
greutatea funcției dispare, 
dar, evident, dacă este 
nevoie, imediat „reîmbrac 
sacoul de președinte” 
pentru a lua deciziile care 
se impun în momentul 
respectiv. 

5 Care este cea mai 
importantă lecție 
de viață învățată 

în copilărie și pe care o 
aplicați și acum?

Este greu să răspund la 
această întrebare, dar am 
învățat încă de mic copil 
că tot ce faci trebuie făcut 
cu suflet. De asemenea, 

am învățat acasă să cred 
mereu în visurile mele, să 
nu renunț, deoarece cu 
muncă, răbdare și suflet, 
orice vis se poate realiza.

6 Dacă tot vorbim 
de visuri, să privim 
puțin și spre anul 

viitor. Ce vă doriți pentru 
Sepsi OSK în 2023?

Sincer, mi-aş dori foarte 
mult ca echipa să câștige 
din nou Cupa României, 
să mai păstrăm trofeul 
încă un an în vitrina Arenei 
Sepsi OSK. În încheiere, 
aș vrea să urez tuturor 
iubitorilor de fotbal, 
tuturor suporterilor un 
an nou plin de fericire și 
sănătate, de succes! Vă 
doresc ca anul 2023 să vă 
aducă tot ceea ce visați!
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INTERVIU
Interviu cu Anton Petrea 
(antrenor Chindia Târgoviște)
  realizat de Cristian Ionuț Marin și Octavian Țopa

21 septembrie 2022. Cu doar trei puncte strânse în zece meciuri, din trei remize, codașă 
în Superligă și cu perspective sumbre, încă departe de casă la mai bine de trei ani de 
la promovare, Chindia Târgoviște schimbă antrenorul. Locul lui Adrian Mihalcea – tip 
modest, dornic să învețe, apropiat de jucători – e luat de Toni Petrea (47 ani), liber de 
contract de două luni. Debutul său pe banca Târgoviștei e fulminant: victorie cu CSA 
Steaua București, în Cupă, 2-1, scor repetat în campionat, cu Rapid. A urmat un șir de 
alte șapte jocuri oficiale în Superligă fără înfrângere, apoi o serie mai puțin fericită în 
decembrie, când, e drept, Chindia a luat la rând candidatele la titlu. Per ansamblu, nu-i 
rău deloc cu Petrea: locul 12 după 21 de etape, 21 de puncte, fix deasupra locurilor care 
duc la baraj, adică unde și-ar dori Chindia să fie la final de campionat. 

1 Domnule Petrea, 
cum ați găsit-o 
pe Chindia, cum 

ați simțit atmosfera în 
vestiar?

Am venit într-un moment 
dificil, echipa nu avea nicio 
victorie. Jucătorii erau 
cu moralul la pământ, își 
pierduseră încrederea. 
Trebuie să fim realiști, 

modești, să ne vedem de 
treabă și să ne realizăm 
obiectivul, menținerea în 
Superligă. Să ne pregătim 
conștiincios, să fim 
concentrați la ceea ce 
avem de făcut și totul va fi 
bine.

2 După o perioadă 
bună, chiar foarte 
bună, a venit 

finalul de an cu trei 
înfrângeri la rând, 0-2 cu 
CFR, 0-2 cu FCSB și 0-3 
cu Universitatea Craiova. 
Clasamentul s-a strâns în 
partea sa inferioară ... 

Sunt câteva echipe 
despărțite de două-trei 
puncte. Mai sunt nouă 
meciuri din sezonul 
regulat, plus înjumătățirea. 
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Ne vom lupta pentru 
fiecare punct. Chiar dacă 
am pierdut în aceste trei 
jocuri, cred că am arătat 
că putem să jucăm fotbal. 
E îngijorător faptul că am 
primit șapte goluri și nu 
am marcat niciunul. 

3 Cât de mult 
contează faptul că 
până la debutul 

play-out-ului echipa va 
fi în sfârșit acasă, pe 
stadionul din Târgoviște? 

Va fi un mare avantaj 
pentru noi să putem 
evolua acasă, după o 
perioadă atât de lungă de 
timp. Să vedem când se 
va putea juca, gazonul e 
excelent, va arăta frumos, 
sper cât mai curând să 
revenim pe stadionul 
unde echipa a jucat atâtea 
decenii. Suporterii au venit 
după noi peste tot, sunt 
sigur că la Târgoviște vor 
umple tribunele. Apreciez 

mult suporterii Chindiei, 
cu sprijinul lor jucătorii 
noștri vor avea mai multă 
încredere. 

4 Vor fi transferuri 
în pauza de 
iarnă? 

Îmi doresc, dar nu poți 
să găsești foarte mulți 
jucători. Avem nevoie 
de întărirea lotului, însă 
vom vedea dacă se va 
materializa ceva din ce am 
discutat. Momentan, nu e 
nimic stabilit. Sunt două 
săptămâni de pauză, apoi 
reunirea, și mai apoi, în 
jur de 20 ianuarie, primul 
meci oficial din 2023, cu 
FC Argeș. 

5 Care e modelul 
dumneavoastră de 
antrenor?

Jurgen Klopp e modelul 
meu. Am câteva echipe 
pe care le urmăresc cu 

atenție suplimentară, 
câte una din fiecare 
campionat puternic, 
Liverpool, Real Madrid, 
Juventus, Marseille. Pe 
Klopp îl apreciez mult, a 
făcut performanță, este 
incredibil ce a reușit. Ce 
trăiri are pe marginea 
terenului, e ceva fantastic!

6 Cu cine ați ținut 
la Mondialul din 
Qatar?

Nu am avut favorite la 
Campionatul Mondial. 
Eu țin cu țara mea, cu 
România. Trebuie să 
fim optimiști, să sperăm 
că vom fi prezenți la 
următoarele turnee finale. 
Dacă suntem negativiști 
și aruncăm cu noroi în 
stânga și în dreapta, 
nu rezolvăm nimic. Cu 
încredere și cu unitate de 
grup, cred că naționala 
noastră ne va putea face 
din nou fericiți.
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Mă gândesc de multe ori că în toate 
aceste incursiuni în timp, în memorie 
şi răscolind nişte amintiri care dor, 
tocmai pentru că sunt amintiri, că 
sunt obligat să înghesui toată fericirea 
Craiovei mele în doar câţiva ani, din ’76 
până în… ’84, cum zice Cârţu? ’89, cum 
am, uneori, sentimentul că a fost? Sau 
până-n toamna lui ’86, când, definitiv şi 
irevocabil, Craiova Maxima s-a stins, după 
ultimul mare triumf european, eliminarea 
Galatei lui Simovici, Prekazi, dar mai 
ales a uriaşului antrenor Jupp Derwall? 
Campion al Europei în 1980 cu Germania 
Federală şi finalist al Cupei Mondiale din 
’82, când RFG-ul lui a pierdut doar în faţa 
Italiei lui Bearzot, Jupp Derwall a preluat 
apoi pe Galatasaray Istanbul şi a fost 
eliminat de golul lui… Biţă. Biţă, adus de 
urgenţă de la Electroputere, pentru a-l 
înlocui pe Cămătaru, plecat la Dinamo să 
ia Gheata de Aur… Biţă, despre care TRU 
scria în „Viaţa Studenţească”, apropo de 
eliminarea în acelaşi tur al Cupei Cupelor 
a lui Dinamo, cu Cămătaru titular, de 
către albanezii de la 17 Nentori Tirana: 
„N-o fi Biţă Cămătaru, dar Cămătaru 

ar vrea să fie Biţă!” Dacă tot amintesc 
însă de variantele de final ale epopeii 
Craiovei Maxima, ce-ar fi să mă întorc şi la 
începutul filmului, în toamna lui ’82. Până 
la urmă, totul a început şi s-a sfârşit într-o 
toamnă. O toamnă şi apoi altă toamnă.

Cea mai puternică emoţie din toţi anii 
Maximei e una care traversează timpul 
şi vine nu de pe un stadion în care să 
mă aflu la vreun meci al Craiovei, ci din 
faţa televizorului nostru Diamant. E 
29 septembrie 1982. E abia primul tur 
din acea serie care avea s-o ducă pe 
Craiova, în primăvara anului următor, 
la câteva minute de finala Cupei UEFA. 
E seară şi e pauză la Florenţa, acolo 
unde Craiova trebuie să reziste în faţa 
Fiorentinei, fără să ia gol, încă o repriză. 
Cu două săptămâni în urmă, în chiar 
prima mea zi de liceu, pe 15 septembrie, 
tot aşa fusese la pauză: 0-1, marcase 
argentinianul Daniel Bertoni, cu capul. 
Lung ieşise complet aiurea, în ultimul 
minut al reprizei şi campionul mondial 
din ’78 nu iertase. De altfel, Fiorentina 
avea patru campioni ai lumii în teren: 
căpitanul Argentinei, Daniel Passarella şi 
Bertoni, în ’78, Antognoni, conducătorul 
de joc al Italiei, campioană mondială cu 
două luni în urmă, în Spania, şi Graziani. 
Acum,la retur, înscrisese Antognoni, 
dintr-un penalty. Massaro plonjase 
artistic şi, vai, evident fals, Irimescu 
întinsese naiv piciorul stâng, în faţa 
lui, iar elveţianul Daina atât a aşteptat: 
penalty! A transformat Antognoni şi era 
abia minutul 12! În tur, în repriza a doua, 
cu 45.000 de oameni în spate, Craiova 
întorsese la 3-1, Ungureanu (55), Cârţu 
(72), Balaci (86). Şi mai nimeriserăm şi 
bara de două ori!

Acum, mă întorc, e pauză la Florenţa. 
E 0-1 şi suntem calificaţi la scorul ăsta, 
dar vocea lui Cristian Ţopescu, care dă 
legătura acasă, e prea gravă ca să sper. 
Se aude bizar, ca printr-un tub, învăluită 

CRONICĂ
Craiova lui Balaci
  realizată de Marius Mitran

Cronică
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de celelalte voci, zeci de mii, care urlă: 
„Viola! Viola! Viola!” Ţopescu încheie: „Să 
sperăm că Universitatea va rezista în faţa 
acestui infern pe care mărturisesc că nu 
l-am mai văzut sau trăit nicăieri în viaţa 
mea, pe niciun stadion. Legătura acasă, 
revenim după pauză...” Brusc, meciul 
dispare şi mă trezesc cu alte imagini, 
simt că o mână nevăzută mă fixează 
înapoi în timp. Dacă închid pentru o 
clipă ochii, lumea e alta. Am iar 15 ani, 
răsfoiesc, de nervi, orarul pe care abia azi 
ni l-au dat de la şcoală, am mers la ore, 
două săptămâni, după unul provizoriu. 
Nu reţin nimic, oricum. Sunt la profilul 
mecanică, avem tot timpul matematică 
şi fizică, asta e tot ce percep. Nu e un 
avantaj pentru mine, dar nu am ce să mai 
fac. Poate că trebuie să plătesc pentru 
ca echipa să reziste în noaptea asta la 
Florenţa. Oricum, nu cred că vom rezista, 
aşa, fără un soi de sacrificii… Văd şi acum 
sufrageria unde mama a pus masa, ştie 
că în pauză se poate mânca. E timp. A 
prăjit nişte pulpe de pui, a făcut piure şi 
o salată mare. Tata nici nu priveşte masa, 
el, care e un gurmand. Eu sunt sus, pe 
tăblia fotoliului pat, cu genunchii la gură. 
Cu o oră în urmă mi-era foame. Sunt în 
clasa a noua, deci învăţ după-amiază, la 
Liceul Lazăr. Fac o oră şi jumătate până 
în Otopeni, cu tramvaiul 3 de la Cişmigiu, 
apoi cu 149 de la Casa Scânteii. Am 
ajuns în buza meciului şi am zis da când 

m-a întrebat mama dacă mănânc. Nu 
mănânc. Mama simte că e în neregulă 
ceva şi, ca întotdeauna, ştie să schimbe 
în bine. Mă simte pe mine. Înţeleg, dar 
în minte am tot felul de tâmpenii: dacă 
nu pun picioarele pe fotoliu un minut 
– nu luăm gol! Număr în gând: 1, 2, 3, 
4... Pierd şirul. Reiau. Dacă nu mă uit la 
televizor un minut – iar rezistăm! 1, 2, 3, 4, 
5, 6... Pierd. Mă uit. Pentru că mama s-a 
oprit în mijlocul camerei, cu un cuţit în 
mână, suspendată de admiraţie. Joacă 
teatru. Sau nu? După publicitate, două-
trei minute, Cristiana Bota, crainica 
blondă, zâmbeşte larg şi anunţă: „Până 
la reluarea partidei de la Florenţa, dintre 
Fiorentina şi Universitatea Craiova, vă 
lăsăm în compania orchestrei conduse 
de James Last.” Şi iar zâmbet. Muzica 
pătrunde în sufragerie, uit de pariurile 
mele interioare, şi de piure, şi o stare de 
bine îmi alungă groaza de repriza a doua. 
Mama se întoarce, zâmbeşte şi zice... şi 
aici nu mai ţin minte exact. Ori ea a spus 
ambele variante, ori eu am suprapus 
fraza de atunci cu alta. Muzica era 
impecabilă şi ea spune: „Asta e tema din 
Vânătoare tragică. Ori din Roma, orele 11.”

Înapoi la meci, cu o stare ciudată de 
eliberare de cârcei, de nervi şi de lacrimi 
ţinute în rezervă. Muzica lui James 
Last mă făcuse bine. Îl aud pe Cristian 
Ţopescu revenind, îi văd pe Lung – acela 

Cr
on

ică
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Cronică

a fost meciul vieţii lui! – plutind peste 
toţi, pe Cămătaru, cu jambierele lăsate, 
târându-l efectiv pe Passarella după el, 
pe Balaci distrându-se cu Antognoni... 
Rezistăm. Când se termină, Ţopescu 
mulţumeşte Craiovei şi aminteşte că 
tribuna florentină a tăcut, în sfârşit. 
„Legătura acasă, noapte bună! Aici 
Florenţa, mulţumesc dumneavoastră 
pentru atenţie şi acestei mari echipe 
europene care s-a născut aici, în această 
seară. Încă o dată, aici Florenţa, legătura 
acasă, acolo unde ne întoarcem şi noi 
mâine, în jurul prânzului!” Tata e bucuros, 
zâmbeşte şi nu ştie să-şi exprime toată 
gloria de oltean învingător. Mama zice 
că nu crede. Cum, chiar au rezistat, 
cum ziceai tu? Vezi, mamă, păi veeezi?! 
Sunt vesel, toate îmi merg bine acum, 
repet la nesfârşit echipa, Lung, Negrilă, 
Tilihoi, Ştefănescu, Ungureanu, Ţicleanu, 
Donose, Balaci, Crişan, Cămătaru, 
Irimescu. Pe final, când mi-a fost cel mai 
frică, mai intraseră Geolgău în locul lui 
Ţicleanu şi Beldeanu în locul lui Crişan.

...Eu am rezistat. După 40 de ani, 
încă nu ştiu ce a cântat, în acea 
pauză, orchestra James Last: tema din 
„Vânătoare tragică”, o dramă scrisă de 
Michelangelo Antonioni, ori cea din 
„Roma, orele 11”? După ani şi ani, mă uit şi 
văd că, asta-i culmea, regizorul e acelaşi, 

Giuseppe De Santis. Primul e din ’47, al 
doilea din ’52. Cred totuşi că e „Vânătoare 
tragică”, pentru că e una din puţinele 
pelicule ale vremii care are menţionată şi 
muzica: compozitor Giuseppe Rosati.

Şi acum, când ştiu tot ce s-a întâmplat 
şi avea să se întâmple, cred că nu mă-
nşel. Parcă aşa a spus. Apoi am mâncat. 
Mai aveam o oră până la miezul nopţii. 
Când am adormit, Ţopescu striga 
la Balaci să paseze, mama zâmbea, 
închizând ochii pe jumătate, ca 
întotdeauna, tata dădea să mă pupe, iar 
orchestra ăluia, James Last, a cântat până 
dimineaţă!

Astăzi, când au trecut 41 de ani de când 
am intrat la liceu, văd că echipa aceea 
e totuna cu echipa care se pregăteşte 
să înceapă din Divizia B să existe. Cea 
de astăzi e o speranţă şi un refugiu. Şi, 
ca orice refugiu, e şi o rană vindecată. 
Alta e cea pe care mi-o amintesc, alta 
fac oamenii cu suflet şi bani prin Craiova 
şi alta se chinuie să facă un deştept din 
rămăşiţele pe care tot el le-a risipit pe 
străzile şi prin iluziile oraşului. Cred că 
până la urmă aceea a mea a fost singura 
iubită de Dumnezeu. Am avut şi am 
amintiri cu toate actele în regulă. Altceva 
nu mai am, dar asta aproape că nu mai 
contează.
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