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Un An Nou a început, ca o prelungire 
a celui care a trecut, ori ca o continuare 
a tuturor anilor pe care îi știm și care 
au lăsat urme în amintirea noastră. Și 
acest an, la rândul său, va produce, în 
fiecare dintre noi, o anumită stare de 
spirit, lucruri, fapte și gesturi, noi trăiri, 
sentimente care se vor fi transformat, 
la rândul lor, în alte amintiri, când și 
prezentul de acum va fi un trecut demn 
de adus în discuție.

Fotbalul românesc are acum câteva zile 
de răgaz, deși e mult mai corect să spun 
că a avut, pentru că vacanța s-a terminat 
și echipele au început deja pregătirile 
pentru ceea ce a mai rămas de jucat din 
sezonul regulat, adică nouă etape, plus 
faza play-off-ului, respectiv a play-out-
ului, plus meciurile, acolo unde e cazul, de 
Cupa României.

Oricum am calcula, rămâne un sezon 
dens, intens și, cred eu, extrem de 
disputat, care se va juca până în ultimul 

minut al ultimei etape, ceea ce este 
foarte bine. De aceea presupune energii 
noi, forțe noi, pregătiri excelente în 
această perioadă, una “de încărcare a 
bateriilor”, așa cum se spunea pe vremuri 
în presa de specialitate.

Capacitatea fotbalului nostru de a se 
regenera acum, în pregătirile de care 
vorbeam, în dificile cantonamente, este 
direct proporțională cu rezultatele care 
vor veni, astfel că pare inutil acum să 
mai vorbim despre importanța acestei 
perioade.

“Tempora mutantur, et nos mutamur 
cum illis!”, adică, în traducere liberă, din 
limba latină, “se schimbă vremurile, și 
noi o dată cu ele!” Se pare că Lothar I, 
rege al Italiei, dar și împărat al imperiului 
carolingian, este autorul acestor 
vorbe, dar actualitatea lor este atât 
de evidentă, încât nu mai are rost să 
insistăm pe tot ceea ce implică adevărul 
din ele. Important e, pentru fiecare, să 
conștientizeze că toate s-au schimbat, și 
fotbalul, și timpurile, iar acest an, 2023, 
poate fi unul de succes, dacă acum se 
pun bazele corecte ale atât doritului 
triumf de mai târziu. Dar nu spunem o 
noutate, nu-i așa? Lucrurile se cunosc, 
doar există o tehnologie a muncii și a 
fabricării victoriilor.

Ceea ce rămâne încă sub semnul 
întrebării este maniera prin care, la 
sfârșitul anului, vom privi înapoi, la ceea 
ce s-a întâmplat. Acum anticipăm, atunci 
vom fi sau nu confirmați, toți cei care 
îndrăznim astăzi să proiectăm o anumită 
traiectorie a fotbalului românesc, implicat 
pe atât de multe fronturi, inclusiv pe cel 
al calificărilor pentru Turneul Final al 
Campionatului European programat să se 
dispute în Germania, în 2024.

Succes tuturor!

EDITORIAL
2023, încotro?
 Justin Ștefan, Secretar General LPF
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FEATURE
Echipa viitorului
  realizat de Liviu Manolache și Octavian Țopa

Formaţiile din Superliga României au acordat o atenţie deosebită tinerilor şi în această 
primă parte din sezonul 2022-2023. Cum din ediţia următoare jucătorii eligibili U21 vor fi 
cei născuţi după 1 ianuarie 2002, am alcătuit un model de echipă formată din fotbaliştii 
născuţi după această dată, care au strâns minute în campionatul curent. 

S-a ales un sistem ultra-ofensiv (3-4-3), asta deoarece mulţi dintre cei utilizaţi au fost 
folosiţi în zona mediană şi în atac. Recunoaştem, e o variantă greu de văzut vreodată 
împreună pe teren, dar în ea găsim o bună parte dintre realizările lor. Prezenţele acestora 
în dreptunghiul verde, golurile şi pasele decisive sunt bucurii pe care noi, microbiştii, le-
am împărţit împreună cu ei, cei care reprezintă viitorul.

Iată cum arată un prim unsprezece al fotbaliştilor autohtoni născuţi după 
1 ianuarie 2002:

Feature

Robert         
Popa          

Alexandru         
Pantea          

Dan         
Sîrbu         

Andrei         
Borza         

A avut 50 de şuturi respinse în cele 18 meciuri jucate 
în tricoul oltenilor, 11 dintre intervenţii intrând în 
categoria "supersave-uri".

Un jucător util în ambele benzi, care s-a achitat bine 
de sarcinile primite de fiecare dată când a fost utilizat.

A strâns 17 prezenţe în ediţia curentă, dintre care 13 ca 
titular. Are avantajul că poate acoperi mai multe zone 
în compartimentul defensiv.

Aflat pe lista jucătorilor de mare perspectivă la nivel 
internaţional, a prins 15 prezenţe în campionatul 
actual, reuşind şi un gol spectaculos.

FC U CRAIOVA 1948

FCSB 

FARUL 

FARUL 

19 ANI

19 ANI

19 ANI

17 ANI
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Rareş          
Pop          

Ștefan          
Pănoiu          

Constantin          
Grameni          

Alexi          
Pitu          

Ștefan          
Baiaram          

Louis          
Munteanu          

Octavian          
Popescu          

Titularizat de opt ori, a lăsat de fiecare dată o impresie 
pozitivă. A reuşit şi o primă pasă decisivă în campionat.

După ce în ediţia anterioară a bifat 24 de meciuri, în 
sezonul actual a strâns 18 prezenţe, reuşind şi două 
goluri.

A fost titular incontestabil în linia mediană a liderului. 
Şi-a trecut în cont patru goluri şi trei pase decisive.

Cinci goluri şi tot atâtea pase decisive, reuşite care-l 
poziţionează printre jucătorii din Superliga României 
cu cele mai multe realizări ofensive.

Decarul Universităţii a crescut mult în 2022, an în care 
a devenit jucător de bază în tricoul alb-albaştrilor. 
Trei goluri, o pasă decisivă şi un penalty scos sunt 
principalele realizări din stagiunea curentă.

Revenit în vară la Farul, a reuşit trei goluri, trei pase 
decisive şi a scos un penalty în 10 meciuri.

Talentatul jucător al roş-albaştrilor este unul dintre 
cei mai îndrăgiţi jucători de către fanii grupării 
bucureştene. Două goluri şi cinci pase decisive în 20 
de meciuri din sezonul 2022-2023.

UTA

RAPID 

FARUL 

FARUL 

UNIVERSITATEA CRAIOVA 

FARUL 

FCSB 

17 ANI

20 ANI

20 ANI

20 ANI

20 ANI

20 ANI

20 ANI





FEATURE
Echipa străinilor debutanți
  realizat de Liviu Manolache și Octavian Țopa

Pe durata celor 21 de etape disputate din ediţia curentă, 56 de jucători străini au debutat 
în Superliga României. Vă prezintă un prim unsprezece ales dintre aceşti fotbalişti care 
au evoluat în premieră în principala competiţie internă. 

Iată cum arată echipa ideală a străinilor debutanți:
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Simone         
Scuffet           

Shaquill          
Sno           

Denis          
Kolinger         

Joonas          
Tamm          

David          
Kiki         

Unul dintre cele mai importante transferuri făcute de 
clujeni în vara lui 2022. S-a impus rapid în poarta CFR-
ului, bifând deja 17 meciuri în campionat ca titular.

Deşi moldovenii sunt în căutarea unei formule ideale, 
Shaquill s-a remacat, în special, prin apetitul ofensiv. 
A înscris de două ori în cele 16 partide în care a 
îmbrăcat tricoul grupării botoşănene.

Un fundaş cu un fizic solid, care s-a pliat perfect pe 
stilul impus de Dan Petrescu. A evoluat în 15 meciuri, 
dintre care 13 ca titular.

Prezent pe teren în 19 dintre cele 21 de etape, a înscris 
de trei ori. Evoluţiile bune de la FCSB au contribuit 
decisiv la câştigarea titlului de "Jucătorul anului în 
Estonia".

Este singurul jucător străin utilizat cu regularitate de 
Gheorghe Hagi. A reuşit un gol şi nu mai puţin de 74 
de driblinguri în 20 de meciuri.

CFR CLUJ

FC BOTOŞANI  

CFR CLUJ  

FCSB  

FARUL 

26 ANI

26 ANI

28 ANI

30 ANI

29 ANI
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Jair          
Silva           

Sota          
Mino           

Karlo         
Muhar           

Emmanuel         
Yeboah           

Paul-Arnold          
Garita           

Yassine          
Bahassa           

A bifat prezenţe în toate cele 21 de etape (14 ca 
interalist). A înscris două goluri, a pasat decisiv de 
două ori şi a scos un penalty.

A fost ceasul japonez din jocul revelaţiei 
campionatului. A dominat centrul terenului, ajutând 
mult echipa prin efortul depus în fiecare meci.

A înscris de patru ori în cele 14 meciuri jucate pe 
prima scenă (12 jocuri ca titular), trei dintre goluri fiind 
reuşite cu capul.

O mare promisiune, aşa poate fi descris pe scurt 
tânărul jucător care a marcat de trei ori şi a oferit două 
pase decisive în primul lui sezon la seniori.

Cel mai bun marcator din rândul debutanţilor! A înscris 
de șapte ori, majoritatea reuşitelor fiind decisive.

Un fotbalist cu o tehnică deosebită. A marcat un gol, 
a oferit două assist-uri şi a reuşit 81 de driblinguri, la 
acest ultim capitol fiind lider în Superliga României.

PETROLUL 

FC HERMANNSTADT 

CFR CLUJ

CFR CLUJ

FC ARGEŞ 

FC U CRAIOVA 1948

28 ANI

28 ANI

26 ANI

19 ANI

27 ANI

30 ANI
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FEATURE
Gurile de foc ale Superligii României
  realizat de Liviu Manolache și Octavian Țopa

Anul calendaristic 2022 a așezat și ierarhiile celor mai buni marcatori și pasatori din 
principala competiție internă. Iată cu arată cele două clasamente:

Top cei mai buni marcatori în anul calendaristic 2022:

Feature

Andrea           
Compagno            

Gabriel            
Debeljuh             

Mihai            
Alexandru Roman             

Christian            
Irobiso             

Philip            
Otele             

Alexandru           
Tudorie             

Florin            
Tănase             

Marko            
Dugandzic             

Jovan            
Markovic             

23
GOLURI

13
GOLURI

11
GOLURI

10
GOLURI

10
GOLURI

14
GOLURI

12
GOLURI

10
GOLURI

10
GOLURI

FC U CRAIOVA 1948 / FCSB

CFR 1907 CLUJ

FC BOTOŞANI

GAZ METAN, DINAMO, PETROLUL

UTA

SEPSI OSK SF. GHEORGHE

FCSB

CFR 1907 CLUJ / FC RAPID 1923

UNIVERSITATEA CRAIOVA

1

3

5

7

9

2

6

8

4



Top cei mai buni pasatori decisivi din anul calendaristic 2022:Fe
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Ciprian             
Deac              

Darius             
Olaru              

Abdel             
Billel Omrani              

Rareş             
Ilie              

Adnan             
Aganovic              

Andrei             
Ivan              

Alexandru             
Ioniţă              

Octavian             
Popescu              

Juan             
Bauza              

15
PASE
DECISIVE

11
PASE
DECISIVE

9
PASE
DECISIVE

7
PASE
DECISIVE

7
PASE
DECISIVE

12
PASE
DECISIVE

10
PASE
DECISIVE

7
PASE
DECISIVE

7
PASE
DECISIVE

CFR 1907 CLUJ

FCSB

CFR 1907 CLUJ / FCSB

FC RAPID 1923

SEPSI OSK SF. GHEORGHE

UNIVERSITATEA CRAIOVA

FC RAPID 1923

FCSB

FC U CRAIOVA 1948
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În vara lui 1974 aveam deja maşină. 
Dar atunci am făcut primul concediu, 
în ’74, pentru că Dacia ne venise destul 
de târziu, prin octombrie trecut, aşa că 
nu fusese timp de plecări. Acum era. 
Maşina se rodase, cum zicea tata, trebuia 
încercată la drum de concediu. Asta nu 
însemna că tata nu o rodase el (dar doar 
el, rareori cu mine alături, niciodată cu 
mama) pe naveta Tutova – Otopeni, din 
toamnă şi până acum, în vară. Probabil 
că drumurile Moldovei erau una, aşa, 
cam de unul singur, şi un concediu cu 
nevastă-sa, încă tânără (mama avea 38 
de ani) şi fiu-su, care în toamnă începea 
şcoala, era altceva. Se poate însă ca toate 
acestea să nu fi valorat prea mult faţă de 
dorinţa lui de a se duce acasă, la Plosca, 
la Bistreţ, de unde plecase, în ’47, cu 
căruţa, la şcoală la Craiova. „La unchiu’ 
David, să fac colegiu’ la oraş. Prima oară 
m-a dus la box, undeva pe Lipscani...”

... Auzisem de multe ori povestea asta, 
şi eu şi mama. Însă aveam amândoi 
bănuiala că nu doar pentru a-i deschide 
porţile frate-său ori cumnata ori tanti 
Lotica ori Cornelia, pentru a intra el în 

curte, cu Dacia, pe-nserat, cu farurile 
aprinse, să sară curcile de pe uluci ori 
raţele de sub pătul, speriate de lumina 
nefirească şi de zgomot, nu doar pentru 
asta eram acolo. Mama arăta superb 
în vara aia, primise de la o pacientă din 
suita lui Yasser Arafat un soi de turban 
vernil şi aşa coborâse din maşină, cu 
el pe cap, într-o bluză albă, primită 
şi ea de la prietena ei cea mai bună, 
Maria Castellani, prietenă la rândul ei, 
chiar vecină, cu familia Agnelli şi cu 
Roberto Bettega, starul lui Juve, pe Via 
Margherita, în Torino. Şi cu o fustă de 
blugi. Tata era într-o cămaşă crem, cu 
mânecile suflecate. Eu nu ştiu cum –
eram, dar eram. Iar adresa italiencei o 
ştiam pe de rost de pe plicurile pe care 
le primea mama acasă, iar mamaie, care 
i le intercepta de la poartă, mi le aducea 
mie. „Ia, să i-l dai Getei!” sau „Uite, a venit 
o scrisoare pentru maică-ta!”

Deci nu pentru neamuri mersese tata 
acasă în vara de atunci. Cred că vrusese 
şi să se dea mare, era oltean înainte de 
orice, director, maşină, uite şi ce nevastă, 
doi copii, dintre care unul băiat, uite-l, 
e mare şi el, a făcut şapte ani. Dar mai 
vrusese ceva: să fie în Craiova în vara 
primului titlu. De aceea nici n-am stat 
mult la Plosca. Vreo 3-4 zile doar. Pe la 
baltă, pe la Ostrovogania, pe la vie, la 
struguri ţuguiaţi, ţâţa vacii, cu gâştele la 
Dunăre, seara, scoţând din paie sucurile 
aduse de la Goicea ori de la Cârna, unde 
aveau gheţărie. Ei ţineau, el şi cu frate-
său, vinul lipit de bucăţile de gheaţă, eu 
cu mama beam suc. Foarte bun, aşa, cu 
fân pe sticlă, lipit acolo parcă.

... Într-o dimineaţă am plecat însă spre 
Băile Herculane. Am privit în urmă, prin 
geamul Daciei (întotdeauna am stat 
în faţă, cât timp tata a condus) curtea, 
balta, casa, puii de curcă ieşiţi la poartă, 
tăbliţa pe care scria Bistreţ tăiată oblic cu 
culoarea roşie, apoi Goicea Mare, Goicea 
Mică, Cârna, podul peste Desnăţui, toate... 
Din Goicea Mică era Maria, bunica mea 

CRONICĂ
Numărul 1, Silviu Lung (I)
  realizată de Marius Mitran

Cronică
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pe care n-am cunoscut-o niciodată. A 
murit după ce a plouat-o tot drumul de 
la Craiova la Plosca, în căruţă. Venea de 
la fiu-său, elev la Craiova, se dusese să-i 
ducă de mâncare, să-l vadă, poate să-l 
mângâie. Tata nu mi-a dat niciodată alte 
amănunte, în afara motivului pentru care 
mama lui venise la oraş. Şi asupra cauzei 
morţii. „A plouat-o. Era frig, toamnă, aşa... 
Nu plecasem de mult de acasă... Aşa a 
vrut ea, să vină... Cică să am de mâncare.” 
Fusese fată tare săracă, din Goicea Mică. 
Petre, tata lui tata, fiu de cârciumar, ceva 
bogat în sat. Sora lui, Lotica, a trăit până 
în zilele astea, se împrietenise cu Maria, 
aşa o chema pe cumnată-sa, şi ştia cum 
a fost. Mi-a povestit şi mie şi mamei. „Ce 
soacră bună ai fi avut, Getuţo... Când a 
luat-o Petre, s-a dus cu căruţa cu patru 
cai, a trecut peste poarta lor, că erau 
săraci, doar fetele le aveau frumoase. Şi 
Maria era pe prispă, desculţă şi tata lui 
tac-tu, frati-miu adică, Petre, a întors caii 
cu căruţa în bătătură şi doar a strigat-o: 
<<Vii? Hai! >> Şi ea mi-a zis, dadă, lăsai 
peştele ăla mic din gură, că mâncam un 
peşte de la noi, de pe râu şi mă urcai în 
căruţă cu el.” Aşa zicea Lotica de mama 
lui tata că se măritase. O chema Maria 
Mitran, suna bine, mă gândeam eu.

... Mai multe tata nu spunea. Doar, în 

toţi anii ăia, când am mers la Plosca, 
tabloul bunicilor mei, pe care nu i-am 
cunoscut vreodată, lumina camera a 
bună, de la stradă, în care dormeam. 
Ea semăna cu Ornella Mutti, iar el cu 
Victor Rebengiuc din „Moromeţii”. Tata 
nu plângea niciodată când se uita la ei. 
Niciodată. Dar niciodată nu i-a privit fără 
să mă ţină de mână.

... La Craiova am mers la prietenul 
lui, Deliu, colegul lui de facultate de la 
Timişoara. Era antrenor atunci, în vara 
aia, la tineret, cred. Mama se dusese pe 
la Mercur, să se uite la ceva prin magazin. 
Tata mă avea pe mine de mână şi ziarul 
„Înainte” în mâna cealaltă. Constantin 
Deliu, colegul lui, i-a spus multe, ce-
au vorbit ei, dar ţin minte că tata a fost 
sceptic privind rămânerea lui Dobrin la 
echipă. „George, se antrenează deja cu 
Nelu Oblemenco. Şi cu Ţarălungă, cu 
Balaci al tău, de la Bistreţ, ştii că e de la 
Bistreţ ăsta blondu’, nu?” „Ştiu, are 17 
ani, e de-o seamă cu fii-mea...” Cu soră-
mea, adică. „Dar să vezi ce portar am luat, 
George... de pe la Satu Mare. Lung. Băi, 
George, cum îi zice, ştii care e poanta, 
cum îi zice, aşa şi e! Are doi metri!” „Şi câţi 
ani are?” „E copil, e elev, optişpe are, adică 
zic că n-are nici optişpe, face la toamnă, 
cred!”

Cr
on

ică
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Pentru demo sau ofertă 
ne puteți contacta la:

Soluții statistice și analitice pentru antrenori, jucători, 
scouteri, directori sportivi, ligi profesioniste, cluburi, 
federații

Platforma online InStat Scout cu video ale meciurilor

Rapoarte pentru meciurile proprii și echipele adverse

Rapoarte cu parametrii fizici ai jucătorilor

Servicii filmare și transmisiune online competiții 
sportivesportive

FOTBAL
BASCHET
FUTSAL
INSTAT TV




