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Ne-am obișnuit cu toții, de zeci de ani, 
cu inițialele acestea: FC. Fotbal Club. De 
regulă, sunt așezate, folosite, mă rog, 
înaintea denumirii populare, clasice am 
putea spune, a respectivului…club. Avem 
F.C. Argeș, de pildă, ori F.C. Barcelona. 
FC. Voluntari sau F.C. Bayern München. 
Cluburi de fotbal care înseamnă o 
anumită familie, care denotă o anumită 
organizare, conduită, chiar o tradiție 
importantă, acolo unde este cazul.

În definitiv, ne-am obișnuit să le 
spunem astfel și să ne legitimăm noi 
înșine, ca suporteri ori ca oficiali ai vreunei 
astfel de entități. Dar ce este, de fapt, un 
club de fotbal? Care sunt principalele sale 
caracteristici, unde îl așezăm pe o tablă a 
valorilor?

Mă refer aici la societate, dar și la 
configurația sportului în sine, în spațiu 
absolut, desigur. Am putea spune că un 
club este totul în fotbal? Probabil că da, 
deși discuția e mult mai amplă. În orice 
caz, dacă nu e totul, rămâne o entitate 

extrem de importantă.

Esența în fotbal este maniera în 
care este organizat un club, iar scopul, 
bineînțeles, pentru care ia ființă acesta 
este succesul, performanța. De altfel, 
paradigma triumfului în sport merge în 
perfectă legătură cu așezarea solidă în 
proiect a cluburilor.

Francezii, care au inventat aproape totul 
în materie de competiție, fie ea mondială, 
prin Jules Romet, sau europeană, prin 
genialii ziariști de la L’Equipe, au o vorbă: 
“À l’oeuvre on connaît l’artisan”, adică, 
traducând liber, “pe autor îl cunoști 
după operă”, ceea ce la noi ar echivala 
și cu “omul sfințește locul”, sau, în cazul 
discutat de noi, clubul!

Pentru că, desprins din scrierile 
celebrului La Fontaine, citatul devenit 
proverb spune că în toate întreprinderile, 
esența e omul, profesionalismul lui, 
capacitatea sa de a construi, de a 
manageria. În cazul nostru, opera 
este clubul de fotbal. Iar aici, fără să 
nominalizez, șirul performerilor și al 
performanțelor, este, din fericire, destul de 
lung…

Avem cluburi puternice, unele mai 
noi, altele cu tradiție impresionantă, și 
avem și modele de urmat în ceea ce 
privește marile întreceri, fie ele interne sau 
internaționale.

În definitiv, o constatare care poate ține 
loc de concluzie. Altfel, modelul poate fi 
în noi înșine sau prin noi înșine. Fotbalul 
are această capacitate universală de a 
decanta, atunci când este cazul, esențele 
și procesul devine unul care poate duce la 
progres.

Un club bun nu e obligatoriu un club 
mare, ci unul sănătos, din toate punctele 
de vedere și după toate criteriile de 
performanță.
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EsenţȚa în fotbal
 Justin Ștefan, Secretar General LPF
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1 Prima experiență ca 
antrenor principal 
la nivel de prim 

eșalon. A trecut aproape 
o lună de când ai preluat 
Petrolul, cum ai descrie, 
una peste alta, această 
perioadă? 

Au fost emoții destule la 
început, amplificate și de 
faptul că debutul meu 
ca antrenor principal 
în Superliga s-a produs 

chiar pe banca echipei 
mele de suflet! Dar asta a 
ținut până la primul joc, 
apoi emoțiile au trecut 
și lucrurile pot să spun 
ca au intrat, practic, pe 
făgașul normal. Primul 
mesaj pe care l-am avut 
pentru vestiar a fost acela 
că totul începe de la zero 
pentru toată lumea, că 
șansele vor fi egale pentru 
fiecare și că doar prin 
ceea ce vor demonstra la 

antrenamente și la meciuri 
își vor câștiga locul în 
echipă. Semnalul a fost 
foarte bine primit de către 
jucători și am început 
cu dreptul, cu victoria cu 
Hermannstadt. A urmat 
acea serie foarte foarte 
grea, cu patru înfrângeri 
în fața echipelor din 
fruntea clasamentului, 
dar s-a văzut că suntem în 
creștere de la meci la meci 
și am demonstrat asta cu 
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INTERVIU

Interviu cu Florin Pârvu 
(antrenor Petrolul Ploiești)
  realizat de Ionuț Pană și Octavian Țopa

Florin Cristian Pârvu este un ploieștean get-beget, născut pe 2 aprilie 1975. A început 
fotbalul la Petrolul, dar a mai jucat și pentru alte cluburi de tradiție ale României, cum ar 
fi Dinamo, FC Brașov sau Universitatea Craiova. A evoluat și în străinatate, la echipe de 
pe două continente, cum ar fi Henan (China), Stal Alcevsk (Ucraina) sau AEL Limassol 
(Cipru).

Cariera de antrenor și-a început-o ca ”secund” al lui Marian Bondrea la CS Turnu 
Severin. De la începutul lunii trecute, se află la prima experiență ca antrenor principal 
chiar la clubul său de suflet, Petrolul Ploiești.
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succesul de la Pitești, care 
ne dă mai multă încredere 
înainte de play-out.

2 Începe seria celor 
nouă finale pentru 
menținerea în 

primul eșalon. Cum se 
vede lupta din play-out?

E clar că ne va aștepta 
un play-out foarte, foarte 
disputat! Echipele sunt 
sensibil egale valoric, 
orice punct va conta și 
jocurile vor fi, cu siguranță, 
pe muchie de cuțit. 
Așa că trebuie să fim 
precauți, pentru că, în 
general, echipele care 
sunt în spatele nostru în 
clasament s-au întărit 
în această iarnă, au avut 
evoluții bune și au adunat 
puncte în meciurile din 
2023.

3 Dar și Petrolul s-a 
întărit în ultimele 
săptămâni, nu-i 

așa?

E adevărat. S-au făcut 
eforturi și s-a reușit 
aducerea unor jucători 
noi. Au venit Paul Papp, 
Ricardo Grigore, Jefferson 
și, cred că, acum suntem 
foarte bine și numeric, 
dar și valoric. Avem un lot 
echilibrat și nu cred că mai 
este nevoie de altcineva.

4 Ce înseamnă, 
pentru tine, 
șansa de a deveni 

antrenorul echipei de 
suflet? Îți aduci aminte de 
vreun sfat important pe 
care l-ai primit, ca jucător, 
atunci când evoluai 
pentru Petrolul?

Mi-am dorit foarte mult să 
vină și acest moment, dar 
nu pot sa spun că eram 
în vreun fel dezamăgit 
de faptul că trec anii și 
nu am șansa să antrenez 
Petrolul. Tot timpul am fost 
de părere că lucrurile se 
vor aranja la un moment 
dat. Cât despre antrenorii 

cu care am lucrat aici, îi 
port un respect deosebit 
domnului Ion Marin, 
pentru că dânsul m-a 
promovat, mi-a oferit 
șansa să joc, iar ceea ce 
am devenit ulterior i s-a 
datorat în mare măsură.

5 Care antrenori 
străini îți plac și te 
inspiră?

Sunt mai mulți, dar 
îmi aduc aminte de un 
moment cu Pep Guardiola. 
Era antrenor la Barcelona, 
câștigase un meci în 
deplasare cu 5-0 și a fost 
întrebat de către jurnaliști 
cum de echipa sa a reușit 
să marcheze de cinci ori 
fără să aibă un atacant de 
meserie pe teren. "Vreți să 
știți numele atacantului? 
Ei bine, <Spațiul liber>, 
așa îl cheamă!", a răspuns 
Guardiola. Pot să spun că 
asta m-a marcat și m-a 
inspirat!
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1 Care este starea de 
spirit după parcursul 
foarte bun din acest 

an calendaristic?

Atmosfera este OK, din ce 
am văzut și simt. Toți avem 
încredere că ne putem 
salva de la retrogradare. 
Depinde doar de noi ce o 
să facem în meciurile din 
play-out.

2 Vă gândeați la 
începutul anului că 
veți obține aceste 

ultime rezultate?

Nu e că nu speram sau nu 
ne gândeam! Jucătorii noi, 
clar au fost aduși pentru 
că se încearcă salvarea 
echipei. Noi am plecat 
la fiecare meci cu șansa 
a doua, fiind echipa de 

pe ultimul loc, iar aceste 
rezultate bune ne dau 
încredere că se poate mai 
mult.

3 Ați răsuflat 
ușurați după 
înjumătățirea 

punctelor pentru că 
distanța s-a micșorat 
considerabil?

INTERVIU

Interviu cu Bogdan Rusu 
(CS Mioveni)
  realizat de Silviu Mihai și Octavian Țopa
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Bogdan Gheorghe Rusu, un brașovean născut pe 9 aprilie 1990, a devenit jucătorul-
emblemă al clubului din Mioveni. Produs al CSS Brașovia, atacantul pare să-și fi găsit 
locul potrivit în fotbalul românesc. Are cinci goluri marcate în ultimele nouă etape ale 
sezonului regulat și privește cu optimism viitorul său și al echipei sale.
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Nu putem spune asta. Într-
adevăr, distanța e destul 
de mică și, cum am spus, 
acum depinde doar de noi 
să câștigăm. Vom vedea 
la final ce va fi, dar noi 
sperăm și ne dorim să fie 
bine.

4 Ce așteptări aveți 
de la play-out? 
Sunt, să nu uităm, 

cinci meciuri în deplasare 
și doar patru acasă ...

Nu cred că acest lucru 
va conta foarte mult, 
că vom avea mai multe 
meciuri în deplasare 
decât acasă. După cum 
au decurs rezultatele în 
2023, s-a dovedit că oricine 
poate bate pe oricine. 
Poți să scoți și puncte în 
deplasare, la fel de bine 
poți să și pierzi acasă. Au 
fost, într-adevăr, și niște 
rezultate surpiză, dar nu 
ținând cont după ce s-a 

jucat în teren. ”Surpriză” 
având în vedere strict 
locurile ocupate în 
clasament. Au meritat să 
câștige și unii și alții, au 
avut ocazii, au jucat, iar 
cine a câștigat a meritat 
acest lucru. Poate la 
meciul Hermannstadt cu 
Craiova era mai echitabil 
un egal, așa cred eu. Apoi, 
UTA – FCSB s-a terminat 
3-1, poate fi considerată 
o surpriză, repet, doar 
privind din punctul de 
vedere al locurilor celor 
două în clasament.

5 Care crezi că este 
secretul acestei 
reveniri a Mioveni-

ului?

Secretul este forța acestui 
grup! Contează cel mai 
mult asta, ținând cont că 
și anul trecut am reușit 
menținerea în SuperLigă 
datorită acestei calități. 

Asta avem și acum, nimic 
mai mult.

6 Care este secretul 
revenirii tale, după 
perioada FCSB?

Nu știu să răspund rapid la 
această întrebare. Eu știu 
doar cum m-am simțit 
mereu, în vestiar și pe 
teren. Probabil încrederea 
acordată contează acum, 
poate dacă jucam și la 
FCSB mai mult de o 
repriză, reușeam mai 
multe. Dar asta nu a 
depins de mine!

7 Au fost și alți 
factori?

Nici nu vreau să mai 
vorbesc despre acea 
perioadă. Este o perioadă 
peste care am trecut cu 
bine. Și s-a văzut diferența, 
aici am dat goluri acolo nu.

BULETIN INFORMATIV // 17 MARTIE 2023



8 Ai marcat golul 
cu numărul 100 
al Mioveniului în 

prima ligă. Cum te-ai 
simțit?

Nu știam înainte de meci 
de această bornă! Mă 
bucur că am dat golul cu 
numărul 100 al echipei 
mele pe prima scenă 
fotbalistică a țării. Sper să 
mai dau până la finalul 
competiției. Am văzut, 
de asemenea, că sunt 
și golgeterul all-time al 
Mioveniului în SuperLigă. 
Este ca și cum am scris 
istorie aici, nu? Sunt 16 
goluri până acum.

9 Lucrezi din nou cu 
Dică, după ce ai 
fost sub comanda 

lui și la FCSB. Cum l-ai 
descrie ca antrenor? Ce 
vă cerea acolo și ce vă 
cere aici?

E un deja – vu. Ceea ce a 
fost la FCSB se întâmplă 
și la Mioveni. Chiar dacă 

acolo erau pretenții mari, 
el cere aceleași lucruri și 
aici, nu face diferențe. Are 
aceelași principii, aceeași 
exigență, nu a ținut cont 
că a venit la ultima clasată. 
Este un om ambițios și nu 
îi place să piardă. Suntem 
cam la fel, din punctul 
ăsta de vedere, nici mie 
nu îmi place să pierd, nici 
măcar la miuța aceea 
pe care o facem noi, la 
antrenamente. E clar că, 
dacă va reuși să salveze 
echipa, nimeni nu se va 
îndoi că e un antrenor 
foarte bun.

10 Cum v-ați 
acomodat cu 
cei nou-veniți? 

Cu Benchaib se pare că te 
înțelegi perfect în teren ...

Nu există probleme la noi 
în vestiar, glumim toți, 
vorbim toți, ne înțelegem 
bine. Nu s-a pus problema 
să fie două grupuri, străini 
și români. Îl avem și pe 
Garutti, care e de mult aici, 
și totul e OK. Avem nevoie, 

ca să spun așa, ei de noi și 
noi de ei. Benchaib e un 
jucător cu mare calitate 
și a venit să ne ajute. S-a 
văzut că ne înțelegem 
bine în teren, comunicăm 
perfect.

11 Familia este în 
tribune aproape 
la fiecare meci. 

Cum e să îi știi acolo?

Sunt aproape la fiecare 
meci, poate doar la unele 
deplasări să nu fie. E 
normal să fiu bucuros că 
sunt susținut de familie. 
Pentru orice fotbalist e 
un plus să aibă pe cineva 
apropiat în tribune.

12 Băiețelul tău 
îți va călca pe 
urme?

(Zâmbește) Cel mic asta 
vrea, fotbal. Nu știu încă 
ce îi va rezerva viitorul, 
dar vedem că nu putem 
să-i luăm mingea. Mai are 
puțin și doarme cu ea ...

PAGINA 8

BULETIN INFORMATIV // 17 MARTIE 2023





Am în minte primele casete tehnice 
ale meciurilor de Divizia A din „Sportul” 
anilor ’70. E o amintire vizuală puternică, 
clară, cu acele chenare negre, în 
care jucătorii scrişi cu litere mari (cu 
„verzale”, aveam să aflu mai târziu, când 
eu însumi am ajuns să le întocmesc) 
erau evidenţiaţi astfel pentru jocul lor. 
Acolo erau toate cheile meciului, aflai 
câte şuturi, câte cornere, cine şi cum 
a arbitrat sau în ce stare era gazonul. 
Câţi spectatori fuseseră la meci, cine 
marcase şi totul se încheia cu „Trofeul 
Petschowski” urmat de o notă.

Ce era acest trofeu şi, mai ales, cine 
fusese Petschowski? Taică-meu mi-a zis 
că a fost cel mai bun fotbalist român pe 
care îl văzuse vreodată şi că trofeul care-i 
purta numele se acorda publicului cel 
mai corect. Mai „fair”, am zice noi azi. De 
ce? Pentru că Petschowski fusese nu 
doar un fotbalist genial, ci şi unul de o 
sportivitate rară.

A doua amintire legată de umbra 
marelui fotbalist e una care cântă. E 
vorba de peluza unde galeria UTA îşi 

desfăşura la fiecare meci drapelele, 
bannerele şi, mai ales, cântecele. Dintr-o 
mare alb-roşie tremurândă şi care 
emoţiona până la lacrimi ieşea un cântec 
superb: „De la Dunăre la Sena, / Din 
Carpaţi la Pirinei, / Toţi utiştii se adună / 
Să vadă un meci şi ei / Toţi iau mingea 
şi-o încearcă / Şi o joacă armonios, / 
Numai unul stă deoparte / Şi suspină 
dureros / E Petschowski, fotbalistul / Ce-
ţi încântă inima, / Tot Aradul îl admiră / 
Împreună cu UTA!” Îmi plăcea acolo, la 
balconul din dreapta tribunei oficiale, 
construită de baronul Neuman, să-i 
ascult pe băieţii de la Speza Ultra Rossa 
cântând. De ce oare însă Petschowski 
suspina, şi încă dureros, în versurile lor?

Povestea adevărată spune că marele 
fotbalist, simbolul absolut al Aradului, 
era timişorean. Se născuse în 6 iulie 
1921 şi la 16 ani debuta la Chinezul, în 
Divizia B însă, pentru că nici Chinezul 
nu mai era campioana din anii ’20, dar 
avea încă nume. Nume avea şi el, cineva 
îi spusese „Csala”, adică „fentosul”, în 
limba maghiară. De fapt fusese un 
copil amărât, al patrulea din zece fraţi. 
Taică-su venise din Bohemia, era un 
slovac muncitor şi în Timişoara găsise 
o bănăţeancă frumoasă, cu care făcuse 
casă şi copii. La 18 ani, „Ceala” s-a 
transferat la CAMT. Apoi a venit războiul 
şi, ajuns la Oradea, a ieşit campion al 
Ungariei, cu CAO, în 1943. A jucat 77 
de meciuri în campionatul maghiar, 
iar după război s-a dus la Cluj, la Ferrar 
(înaintaşul actualului CFR). Acolo l-a 
reperat, în 1946, baronul Neuman, 
proprietarul Uzinelor Textile din Arad. 
Se spune că Petschowski (care jucase în 
Ungaria sub numele de Joszef Pereny) 
a fost încântat de faptul că baronul era 
slovac, ca şi el, la origini, dar mai ales 
doamna, Hermina, a fost sensibilizată 
până la lacrimi de baron. Într-o discuţie 
pe care am avut-o în octombrie 2006, 
cred, profesorul Dionisie Piroş (al cărui 
tată fusese contabilul şi totodată mâna 
dreaptă a baronului) îmi povestea despre 
puterea de seducţie uluitoare a tânărului 
Neuman în acest caz...

CRONICĂ

Trofeul Petschowski
  realizată de Marius Mitran
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În fine, Ceala e angajat lăcătuş-
mecanic la UTA şi timp de 6 ani, în jurul 
lui se construieşte o echipă fabuloasă, 
magică, de o forţă copleşitoare. În 
sezonul ’46 - ’47 vine primul titlu, iar 
în 1948, cu o lună înainte ca baronului 
Neuman să-i fie naţionalizată averea, 
uzina şi echipa, UTA reuşeşte eventul, 
Cupă şi campionat! Jucau atunci la Arad, 
alături de Ceala, Lorant, conducătorul 
de joc al marii echipe a Ungariei de mai 
târziu, vicecampioană a lumii în 1954, 
Vass, Farmati, Băcuţ I sau Bonyhadi, 
cel care, cu 49 de goluri înscrise, a 
instituit un record de neegalat, probabil, 
vreodată!

În 1950, UTA a mai luat un titlu, iar din 
acel moment, pentru Ceala a început o 
cursă epuizantă de evitare a cluburilor 
militare şi muncitoreşti din Capitală, 
care-l curtau în draci. A cedat, în 1952, 
ofertei venite de la CCA. Transferul l-a 
înnebunit efectiv pe vicepremierul 
de atunci, celebrul agent NKVD Iosif 
Chişinevschi, care i-a făcut un scandal 
monstru tânărului ministru al Apărării, 
Nicolae Ceauşescu, cel care aprobase ca 
echipa Armatei să-i ofere 700.000 de lei 
lui Ceala la semnătură. „Cât i-aţi dat?”, 
a tunat Chişinevschi într-o şedinţă de 
Birou Politic Al PMR. „Nimic”, a parat 
Ceauşescu. „Ba am informaţii că i-aţi 
dat 500.000 de lei” „Nu, tovarăşe, CFR-
ul i-a oferit bani, dar a venit la CCA de 
plăcere!” Ceala, se zice, le-ar fi spus alor 

săi, la Arad, că „tovarăşii mă îmbracă şi 
căpitan de Armată şi-mi dau şi 700.000 
de lei. Dacă nu mergeam la CCA, alţii 
îmi ofereau şi motocicletă!”. Cu CCA, 
Petschowski cucereşte titluri în ’52 şi ’53, 
Cupa României şi devine chiar căpitan, 
inclusiv al echipei naţionale, până la 37 
de ani!

Se întoarce, nevindecat de dorul 
Aradului, acasă, unde joacă din ’55 până 
în 1961. Se pare că „suspinul dureros” 
din cântec era provocat de finala Cupei 
din ’53 când, pe „23 August”, în faţa a 
60.000 de oameni, UTA lui învingea, 
după prelungiri, cu 1-0, CCA, echipa al 
cărei lider devenise!... În 11 iunie 1961 a 
jucat ultima oară, într-un Steagu Roşu 
Braşov – UTA 3-1. S-a îmbolnăvit apoi de 
cancer şi a murit în octombrie 1968, fiind 
primul fotbalist român devenit maestru 
emerit al sportului. În aceeaşi toamnă se 
instituie „Trofeul” cu numele său. Lăsase 
în urmă doi băieţi, 6 titluri, două Cupe, 
273 de meciuri şi 86 de goluri, dintre care 
69 pentru UTA. Fusese cel mai bun, cel 
mai mare, cel mai.

... Acum câțiva ani, telefon de la Arad. E 
Dorin Stana, preşedintele. „Să ştii, Marius, 
că înainte de meciul cu Poli, statuii lui 
Ceala, din faţa stadionului, i-am pus 
tricoul lui UTA. Băieţii din galerie ziceau 
că aşa va fi, din nou, jucător alături de noi 
şi nu vom pierde!” A fost, într-adevăr, 0-0.
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