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Campionatul Național se reia în acest 
sfârșit de săptămână și vestea este în 
măsură să ne bucure pe toți. Cei care 
am dus dorul competiției, cei direct 
implicați, fotbaliști, antrenori, conducători, 
oficiali, și, deloc în ultimul rând, suporteri. 
Întreaga lume a fotbalului românesc are 
iarăși acces la emoție, ceea ce nu-i puțin 
lucru, nu-i așa?

Dar nu e vorba doar despre o întoarcere 
sentimentală la fotbal acum, ci, mai cu 
seamă, de una cu clasamentul în față 
pentru că este o adevărată intrare în linie 
dreaptă pentru toate competitoarele 
din Superliga României. Concret, cele 
nouă etape rămase până la începerea 
meciurilor din play-off, respectiv play-
out, vor fi, nu am nicio îndoială, extrem 
de disputate, fiecare echipă având șansa 
unor evoluții superioare celor de până în 
acest moment, cu puncte mai multe, dar 
și cu emoții mai mari, iar asta e cel mai 
important!

Pe de altă parte, dacă tot am amintit 
de stadioane, adică de suporteri, să 

subliniem rolul lor, atât de discutat 
întotdeauna. Scriu un lucru comun, dar 
aceasta e realitatea: nu se poate concepe 
ideea de fotbal, implicit de competiție, 
fără prezența în tribune a fanilor!

Cred că suntem, am ajuns deja, într-un 
punct real, cel în care să recunoaștem 
rolul catalizator, de energii și chiar de 
rezultate, al spectatorilor,  în fotbalul 
nostru și în lume. De fapt, dintotdeauna 
a fost așa, doar percepțiile au fost diferite, 
de-a lungul anilor.

Frumusețea fotbalului este potențată 
de tribunele pline, de cântecele peluzei 
etc.

“La valeur n’attend pas le nombre des 
annees” spun francezii, adică “valoarea 
nu așteaptă numărul anilor”, vers preluat 
din opera “Cidul” a lui Corneille, dar cred 
că putem extinde și parafraza: valoarea 
așteaptă numărul (tele) spectatorilor, 
pentru că toți fanii sunt minunați, și 
cei din tribună, și cei din fața micilor 
ecrane, pentru că și unii și ceilalți susțin 
un fenomen de dimensiuni cu adevărat 
grandioase!

Valoarea presupune și tinerețe, și 
muncă, și sacrificiu, dar și un anumit gen 
de acceptare a destinului, de punere a 
talentului în slujba echipei, a clubului, 
a unei comunități mai mari care nu 
o exclude, ba dimpotrivă, pe cea a 
suporterilor adevărați.

Fotbalul se întoarce și în România la 
lucru, Superliga începe în forță, chiar cu 
un mare derby, meciul dintre ocupanta 
primului loc, Farul Constanța, și cea de 
pe poziția a doua în clasament, CFR 
Cluj, campioana ultimelor cinci ediții de 
campionat.

Toată lumea la stadion!

EDITORIAL
Din nou pe stadioane
 Justin Ștefan, Secretar General LPF
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OPINII
Nicolae Dică: ”Luptăm și pentru viitorul celor 
300 de copii și juniori ai Mioveniului!”
  realizat de Silviu Mihai și Octavian Țopa

Nicolae Dică este un piteștean get-beget, născut pe 9 mai 1980 și, din această iarnă, 
este noul antrenor al CS Mioveni, ”lanterna roșie” a Superligii. Despre cariera sa de 
fotbalist nu are rost să mai dezvoltăm, toată lumea știe că este triplu campion al 
României, de două ori cu FCSB și o dată cu CFR 1907 Cluj, că a fost la câteva minute de 
finala UEFA Europa League în 2006 sau că a îmbrăcat de 32 de ori tricoul României.

A început antrenoratul în 2015, debutul pe prima scenă consemnându-se în 2 
decembrie, la partida ASA Tg Mureş - FCSB 1-1. De atunci a adunat 70 de meciuri la 
nivelul primei ligi, toate pe banca aceleași echipe, FCSB. 

La finalul anului trecut a renunțat la postul de analist tv și s-a reîntors în iarbă, la o 
echipă aflată în reală dificultate. Mulți au privit cu scepticism această opțiune, dar 
fostul internațional a dovedit că are curaj și caracter, neputând uita regiunea în care s-a 
născut și oamenii care l-au format.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, cele mai importante opinii ale sale, de când a 
îmbrăcat treningul ”galben-verzilor” și până la meciul de debut.

”Știu că mă așteaptă o perioadă foarte 
dificilă, grea din toate punctele de vedere. 
Dar sunt pregătit să fac treabă aici!”
”Mă bucur că oamenii din conducere 
s-au gândit la mine... Mă bucur că au 
avut răbdare, pentru că am pus condiții și 
din punct de vedere financiar în ceea ce 
privește clubul și în ceea ce privește lotul 

de jucători. Le-am spus că atunci când am 
jumătate din jucătorii pe care îi doresc și 
banii plătiți la jucători, atunci semnez. Am 
muncit foarte mult în această perioadă să 
aducem jucători!”

”Este important pentru mine că vin la o 
echipă din Argeș, în județul în care m-am 
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născut. Îmi doresc ca județul să aibă și la 
anul două echipe în Liga 1”

”Dacă nimeni nu ne dă nicio șansă, noi 
avem obiectivul să rămânem în Superliga. 
Încercăm să rămânem, sunt pregătit să 
reușim acest obiectiv”

”Îmi plac provocările! Insistența conducerii 
a făcut să vin la Mioveni”

”Au zis mulți că dacă retrogradez ce o să 
se întâmple cu cariera mea de antrenor... 
Dacă mi-aduc bine aminte, și Mircea 
Lucescu a început cu o retrogradare cu 
Corvinul, nu? Și fostul meu coleg De  Zerbi 
a început cu o retrogradare și acum este 
în Premiere League ... O mare provocare a 
fost și la FC Argeș, când am preluat echipa 
în Liga a 3-a, nu stăteam bine deloc și am 
promovat”

”Vrem barajul!”

”Atuurile noastre? Unitatea de grup. 
Trebuie să fim uniți și sper să fim surpriza 
plăcută. Nu am nimic de demonstrat. Știu 
ce am făcut până acum. Am dus pe FCSB 

în Conference League și nu eram departe 
de campionat, puteam realiza obiectivul”

”Parcă așa îmi e dat mie, ori să mă bat la 
promovare și la primele locuri, să joc acolo 
sus, ori să salvez echipe de la retrogradare. 
Nu să fiu la mijlocul clasamentului”

”Sper să fie de bun augur această numire, 
mai ales că, în cariera mea de jucător, 
m-am interesectat la  început cu Nea Telu 
(n.r. Constantin Stancu). La Dacia Pitești 
tot cu dânsul am debutat!”

”În toate meciurile vom pleca cu șansa 
a doua, dar vom face tot ce putem să 
câștigăm fiecare joc”

”Fac un apel către suporteri să fie alături 
de noi. Avem nevoie de ei. Acest club nu 
este doar al lui Dică sau doar al acestor 
jucători! Este un club al orașului, este un 
club al celor peste 300 de copii și juniori, 
care vin zi de zi la antrenamente și vor să 
ajungă la echipa mare. Cum și visul meu a 
fost, încă de la juniori, să joc la FC Argeș și 
ei visează să ajungă seniori la CS Mioveni!”
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OPINII
Eugen Neagoe: ” Sunt oltean, am jucat nouă 
ani la Universitatea și Craiova este casa mea!”
  realizat de Octavian Țopa

Eugen Neagoe s-a născut la Cornu, în județul Dolj, pe 22 august 1967. Produs sută 
la sută al Universității, a pus umărul la ultimul titlu din istoria ”campioanei unei mari 
iubiri”, în 1991, când antrenor era actualul președinte Sorin Cârțu. Are, de asemenea, 
două trofee Cupa României, ridicate în 1991 și 1993, în tricoul aceleași echipe.
Antrenoratul l-a început în 2005. A pregătit opt echipe, a fost secundul lui Victor 
Pițurcă la echipa națională între 2011 și 2014 și peste tot pe unde a trecut a primit 
aprecieri pentru munca prestată.

În această iarnă, visul de a antrena Universitatea Craiova i s-a îndeplinit. A plecat de la 
altă Universitate, cea de la Cluj, întorcându-se în orașul sufletului său.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, cele mai importante opinii ale lui Eugen Neagoe la 
Universitatea Craiova, începând cu prezentarea oficială, trecând prin cantonamentul 
de pregătire din Turcia și atingând subiecte sensibile, gen politica de transferuri, relația 
cu conducerea administrativă și suporterii.
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”Aici am debutat, la Universitatea 
Craiova, sunt unul dintre jucătorii care au 
contribuit la eventul câștigat, împreună 
cu domnul președinte Cârțu, care era 
antrenor-manager la acea vreme. Sper 
din suflet să obțin aceleași rezultate și ca 
antrenor”

”Nu a trebuit să mă convingă nici 
patronul, nici preşedintele, fiindcă aici e 
casa mea, oriunde m-a dus viaţa nu am 
ascuns că sunt oltean şi am jucat nouă ani 

la Universitatea Craiova, ştiţi ce înseamnă 
acest club pentru mine şi este un vis 
împlinit să fiu antrenor aici. Am revenit 
acasă cu entuziasm, cu mare plăcere. Nu 
am promis nimic, nici lui Mihai Rotaru, nici 
preşedintelui, dar îmi doresc să vorbim 
despre titlu și voi face tot ce depinde de 
mine pentru a avea rezultate bune”

”Îmi doresc din suflet să repetăm 
performanțele, chiar dacă din altă postură. 
Îmi doresc mult să reușim și pentru 



suporteri. Așa suporteri cum a avut și are 
Universitatea Craiova este greu să găsești 
în alte țări, nu doar în România. Sper să 
practicăm un joc spectaculos și odată cu 
jocul să vină și rezultatele”

„În Turcia și în Antalya sunt condiții 
foarte bune de pregătire. Începând cu 
hotel, masă, terenurile de antrenament 
sunt foarte bune. Terenul nostru are o 
calitate foarte bună. Dacă vorbim acum, 
băieții sunt puțini obosiți, dar au fost 
receptivi, încearcă să respecte tot ceea 
ce vorbim, ce ne interesează în fiecare zi 
la antrenament. Sigur, doar așa putem 
să ne recăpătăm forțele, antrenându-ne. 
Este o perioadă mai dificilă, le-am și spus. 
Este și perioada asta scurtă, nu rămânem 
aici decât 10 zile și trebuie să beneficiem 
de ele. Vremea ne ajută, până acum totul 
decurge normal”

”Sunt jucători buni pe care ni i-am dorit, 
jucători care ne vor ajuta, dar nu este 
simplu să vii la o echipă valoroasă și să ai 
o evoluție formidabilă. Zajkov și Ișfan sunt 
jucători valoroși”

„Pe Ișfan îl cunoșteam, mă rog, ca 
adversar. Îl știam foarte bine, ok, l-am 
urmărit încă de când juca la Mioveni, când 
era în Liga a 2-a. De atunci mi-a plăcut, 

era un jucător interesant, cu calități 
bune. Acum a ajuns și la naționala de 
tineret. Prin aducerea lui la noi, sper că și 
realizările lui vor fi și mai mari, să se vadă 
asta și în rezultatele noastre și cred că va 
putea face pasul și la echipa de seniori 
a României. A arătat destul de bine încă 
din prima zi, se cunoaște cu mulți jucători 
de la noi, pentru că este coleg cu ei la 
naționala U 21”

"Noi am început o schimbare de linii. 
O să mai aducem doi jucători tineri, de 
perspectivă. Căutăm să ne întărim la 
nivelul fundașilor centrali, o să aducem și 
un fundaș stânga. La anul vin și Borța și 
Vlădoiu. Noi nu am promovat jucători spre 
vânzare”

”Ne mai dorim unul sau doi jucători, vom 
vedea. Nu am discutat despre jucătorii 
care ar putea pleca la alte echipe. Vom 
vedea. Am discutat în fiecare zi cu 
patronul. Este normal, s-a interesat de 
starea jucătorilor”

„Mă bucur pentru revenirea lui Koljic, 
l-am felicitat. L-am felicitat și pentru 
evenimentul foarte mare prin care a 
trecut, este tatăl unei fetițe. A aflat în 
cantonament. A revenit pe teren după 
patru luni, nu a fost ușor”
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Nu în Mexic am participat prima 
oară la un turneu final după Război, 
ci în Finlanda. E foarte adevărat că 
nu era Cupa Mondială, de la care nu 
lipsiserăm la niciuna din primele trei 
ediţii, începând cu Uruguay 1930, ştiţi, 
povestea de pe Conte Verde, ci de 
Jocurile Olimpice Helsinki 1952. Era a 
doua ediţie postbelică, după Londra 1948, 
unde România, abia naţionalizată de 
comunişti, n-a putut fi prezentă pentru 
că era o ruină, prăbuşită economic şi 
social.

Dar în Finlanda, peste patru ani, 
Gheorghiu-Dej a zis „da”. Aşa s-a făcut 
că am ajuns acolo şi cu naţionala de 
fotbal. E drept, eram o remorcă la maşina 
sovietică, dar chiar şi aşa, Olimpiada n-a 
fost rea pentru noi. Iosif Sârbu a câştigat 
medalia de aur la tir, Vasile Tiţă – argintul 
la box, categoria mijlocie, iar bronzul a 
fost cucerit, simetric, tot de un tirist, Gică 
Lichiardopol, la pistol viteză şi Gheorghe 
Fiat la box, la semiuşoară. Toate acestea 
le-am găsit aşa cum, atât de uşor, o 

poate face oricine dintre dumneavoastră, 
căutând câteva secunde pe net. Ce nu e 
pe net şi mă ţine prizonier într-o poveste 
un pic melancolică şi cu siguranţă 
sentimentală e chiar felul cum am 
aflat-o, într-o dimineaţă din toamna lui 
1994, undeva spre capătul din dreapta, 
cum ieşeai din lift, la etajul 3 al clădirii 
din strada Vasile Conta care adăpostea 
sediul „Gazetei Sporturilor”. Acolo, spre 
dreapta, erau birourile – mici cămări 
cu tocărie roasă şi ferestre înguste – de 
la fotbal. Aveam, ca orice redacţie care 
se respecta, birouri pentru şefi, pentru 
„administrativ”, pentru fotbal, pentru 
„sporturi” sau extra-fotbal, cum li se zicea, 
şi pentru „internaţional”.

Directorul Gazetei, care mă şi angajase 
de ceva vreme, era Ioan Chirilă, redactor-
şef – Laurenţiu Dumitrescu, adjuncţi erau 
Constantin Firănescu – „nea Bebe” şi 
Costică Macovei, iar şef la „Internaţional” 
era Emanuel Fântâneanu, care conducea 
şi APS-ul. La „Fotbal”, şef era Radu 
Urziceanu, din generaţia lui nea Vanea, 
dispărut între timp din lumea asta, ca şi 
nea Bebe Firănescu, nea Vanea Chirilă ori 
Pavel Peană, Şerban Ionescu, nea Mache, 
Eftimie Ionescu, şi câţi alţii, în amintirea 
cărora mă plec. În fine, e luni dimineaţă, 
e septembrie, cred, 1994. La 8 fix, nea 
Radu se aşează în uşă şi o închide. Dacă 
ai întârziat la şedinţa departamentului, 
trebuie să forţezi clanţa, apoi împingi 
uşor, vezi mâneca largă a lui nea Radu 
sprijinită în tocul uşii, spui pierdut şi 
respectuos „am întârziat, vă rog să...”, dar 
bătrânul şef de trib, caustic, ţi-o retează 
imediat: „Asta se vede, tinere! E 8 şi 10! 8 
şi 10, nţ, nţ, nţ... Acum trebuie s-o iau de 
la capăt...” „Lasă, Radule, zice Gică Nertea, 
zi-i înainte, că-i explicăm noi p-ormă, 
în birou... Dă-i ’nainte!” Mă lipesc de un 
perete şi în câteva clipe bag de seamă 
că n-am pierdut nimic important: cine 
merge la etapă şi unde, cine şi cât are de 
scris astăzi, la ce pagină...

CRONICĂ
Ion Voinescu apără tot (I)
  realizată de Marius Mitran

Cronică
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Ieşim. Merg în biroul din capăt, unde 
sunt cu Cristi Costache, cu Gică Nertea, 
iar alături, despărţiţi de cadrul unei uşi, 
Stelian Trandafirescu, Ioan Chilom şi 
George Rotaru, un erudit, soţul Marilenei 
Rotaru, ziarista din TVR atât de apropiată 
Casei Regale. Când, ca niciodată imediat 
după şedinţă, uşa se deschide şi intră nea 
Radu. Auzise de-o discuţie între mine şi 
Cristi Costache apropo de o invitaţie la 
Radio Total pe care trebuia s-o onorăm 
măcar unul dintre noi. „Am comentat, 
măi băieţi, mult la radio. Şi la televiziune, 
dar mai mult la radio”, zice nea Radu şi-l 
văd trăgându-şi un scaun aproape. Se 
aşează lent, atent. Nu mai e ironic, ca 
adineauri, e la fel de atent la frază şi la 
detalii, dar surâde. Ceea ce e foarte rar. 
E un pic emoţionat, e viaţa lui! „După 
Război am început, eram student la 
Drept, abia venisem la Bucureşti.” Radu 
Urziceanu era „de pământ”, cum zicea 
Gică Nertea, din Târgovişte, fiu de avocat 
sau judecător, parcă, nu mai ştiu. Înalt, 
drept ca un şef de trib apaş, cult, amator 
de presă străină şi cărţi rare...  Rudă şi cu 
geniala Aura Urziceanu, cântăreaţa de 
jazz... În fine, nu contează. Şi asta pentru 

că povestea curge uluitor: „Şi ginerele lui 
Liviu Rebreanu, Radu Vasilescu, fusese, 
înainte de Război, crainic la Radio... Aşa 
şi eu! Ei, mă, băieţi, am comentat şi am 
văzut multe, dar meci ca ăla din ’52, de la 
Olimpiadă, n-am mai văzut. Şi scriu şi eu 
de o jumătate de secol aproape, de pe 
stadioane...”

Nea Radu era dinamovist şi avea, 
atunci, peste 70 de ani. Eu aveam 27 şi un 
băiat de o lună acasă, la Craiova. Ascult. 
E dimineaţă, e frumos afară, e chiar cald. 
Nea Radu e, totuşi, în pulover. „Atunci 
am văzut cea mai bună echipă a lumii, 
Ungaria lui Ferenc Puskas, a lui Lorant, 
Kocsis, Czibor, Hidegkuti... Peste doi 
ani avea să joace finala Campionatului 
Mondial din Elveţia, cu RFG. În minutul 
10 aveau 2-0, după ce în grupe îi bătuseră 
pe nemţi cu 8-3! În sferturi, 9-0 cu 
Coreea... Tot în anii ăia au bătut Anglia, 
pe Wembley, cu 6-3, prima înfrângere 
a englezilor acasă, din istorie. Şi ce 
înfrângere... Dar să mă întorc la meciul 
meu, s-a jucat la Turku. Turku nu e în 
Turcia, cum ai fi tentat să crezi, Georgică!”

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
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