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EDITORIAL
O întoarcere în timp
  Justin Ștefan, Secretar General LPF

BULETIN INFORMATIV // 27 NOIEMBRIE 2020

Dispariția lui Diego 
Armando Maradona, 
cel mai bun fotbalist al 
tuturor timpurilor trecute 
și, îndrăznesc să spun, 
poate și al celor viitoare, 
deschide o discuție 
nu atât asupra ideii de 
excelență în fotbal, cât, 
mai degrabă, despre 
criterii și conjuncturi. 
Argentinianul a marcat 
istoria acestui sport, ca 
nimeni altul, dat fiind 
talentul imens cu care 
a fost înzestrat, dar a 
trasat și liniile directoare ale fotbalului “în 
vreme de holeră”, vorba unui alt geniu 
sud-american, ce-i drept al literaturii, 
Gabriel Garcia Marquez.

Cum era fotbalul din vremea în care 
strălucitul jucător argentinian evolua ca 
un zeu, în naționala țării sale, la Napoli, 
ori la Boca Juniors sau la Barcelona? 
Cum se juca fotbalul acum 30 sau 40 de 
ani? Un geniu ca Maradona, cu marile lui 
probleme cauzate de droguri și anxietate, 
de anturaje îngrozitoare și prieteni 
mai mult sau mai puțin interesați, ar fi 
performat astăzi la același nivel?

Pentru a încerca să dăm un răspuns, 
cât mai aproape de adevăr (dar cine știe 
unde e adevărul, vorba filosofului...), cred 
că e necesară o întoarcere în acel timp, 
răbdător cu oamenii și tolerant până la 
admirație cu geniile. Sau, dacă vreți, cu 
Geniul. Cu literă mare și la singular.

Maradona a fost omul vremurilor 
lui în măsura în care le-a înțeles. Când 
fotbalul a devenit din ce în ce mai mult 
o industrie și din ce în ce mai puțin o 
joacă, (pentru că joc a rămas până în ziua 
de azi), a dispărut și jucătorul de geniu 
indiferent la ce se întâmplă cu el dincolo 
de spațiul stadionului și timpul efectiv al 
meciului. Messi e un astfel de exemplu, 
de părinte și familist impecabil. Ronaldo 

e un manual în sine al 
bunei gestiuni a timpului, 
a banilor și a condiției 
fizice și mentale.

Timpul mărturisirii 
de pe gazon al lui 
Garrincha, Maradona, 
Best sau Dobrin a 
dispărut lăsând loc 
contra-timpului. Viteza 
cu care se derulează totul 
astăzi, și nu numai în 
fotbal, atenția la detalii, 
fotografiile sunt uneori 
chiar mai importante ca 

dovezile de măiestrie de pe gazon.
Prietenii buni ai marelui Diego au 

fost Hugo Chavez, fostul președinte 
al Venezuelei și Fidel Castro, El Lider 
Maximo al Cubei comuniste. Pe piept 
își tatuase chipul revoluționarului 
argentinian Che Guevara. (Coincidență: 
marele Diego a murit în aceeași zi cu 
Castro, dar patru ani mai târziu). Era 
lumea lui, dreptul lui, timpul pe care el îl 
împărțea cum și cu cine voia. Nu îl judec, 
doar încerc să înțeleg. Dacă e de înțeles.

Acest Michelangelo al fotbalului, cum 
i-a spus un mare ziarist, Ovidiu Ioanițoaia, 
a tras, dincolo de stadion, după el, un 
destin ciudat. Vremurile pe care le trăim 
acum nu mai pot încadra un astfel de 
fotbalist, un geniu de dimensiunile sale, 
păcatele și convingerile lui probabil că 
ar fi lovit mult din legenda care s-ar fi 
creat chiar și în astfel de circumstanțe. 
Maradona al tuturor timpurilor a fost, 
înainte și dincolo de orice, omul deplin al 
timpului său. De el, de Geniu și de Timp, 
ne-am despărțit miercuri, 25 noiembrie 
2020.

Tot ce va fi de acum înainte va fi un alt 
spațiu. Greu de definit cum va fi. Dar la 
fel de greu de definit e și cum a fost.
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FEATURE
CASA Liga 1 cerne primele recorduri
9 pentru 990 de minute
  Material realizat de Liviu Manolache și Octavian Țopa

În primele 11 etape din ediţia 2020-2021 CASA Liga 1 au evoluat 446 de fotbalişti, dintre 
care 17 au bifat deja minute pentru câte două echipe.

FC Argeş este formaţia care a utilizat cei mai mulţi jucători de la începutul 
campionatului - 34, gruparea piteşteană fiind urmată în această statistică de Dinamo, 
Astra, CFR Cluj - 32, FC Botoşani, FCSB - 31, Gaz Metan - 30, Viitorul - 29, Politehnica 
Iaşi, Academica Clinceni, Sepsi OSK - 28, Universitatea Craiova, FC Hermannstadt, 
Chindia - 26, FC Voluntari şi UTA Arad - 25.

Nouă dintre cei 446 de fotbalişti sunt integralişti, adică au evoluat toate cele 990 de 
minute: patru portari și cinci jucători de câmp, toți fundași!

Ionuţ Stoica 
(FC Hermannstadt) 

CARTONAȘE
GALBENE

FUNDAȘ

32 ANI

3

Mladen Jutrić 
(Academica Clinceni) 

CARTONAȘE
GALBENE

FUNDAȘ

24 ANI

3

Mihai Daniel Leca 
(FC Argeş) 

CARTONAȘE
GALBENE

FUNDAȘ

29 ANI

14

15

4

3

Andrei Piţian 
(Chindia Târgoviște) 

CARTONAȘE
GALBENE

FUNDAȘ

25 ANI

1

Mirko Pigliacelli 
(Universitatea Craiova) 

CARTONAȘE
GALBENE

PORTAR

27 ANI

0

Alexandru Buzbuchi 
(Gaz Metan Mediaș) 

CARTONAȘ
GALBEN

PORTAR

27 ANI

1

Alexandru Constantin Benga 
(UTA Arad) 

CARTONAȘE
GALBENE

FUNDAȘ

31 ANI

2

Cristiano Pereira Figueiredo 
(FC Hermannstadt) 

CARTONAȘE
GALBENE

PORTAR

29 ANI

1

Octavian Gabriel Vâlceanu 
(Academica Clinceni)

CARTONAȘE
GALBENE

PORTAR

24 ANI

2

31

13

17

1

13 

4



INTERVIU
Interviu cu dl. Ciprian Paraschiv, 
președintele Politehnicii Iași
  realizat de Lucian Lucescu și Octavian Țopa

1 Domnule Ciprian 
Paraschiv, felicitări 
pentru noua poziție 

în Comitetul Executiv 
al Federației Române 
de Fotbal! Ce ați simțit 
când ați aflat rezultatul 
votului?

Mulțumesc frumos! În 
primul rând, m-am gândit 
la noua responsabilitate 
pe care o am și apreciez 
că multe cluburi din 
prima ligă au încredere 
în mine. Este și o poziție 
onorantă! Comitetul 
Executiv reprezintă 
guvernul fotbalului 
românesc. Țin să le 
mulțumesc și celor care 
mi-au transmis mesaje 
frumoase după alegeri, 
celor din Federație, de 
la Ligă, de la cluburi, de 
la UEFA, tuturor celor 
implicați mai mult sau 
mai puțin în fenomen. 
Cred că mi se potrivește 
noua postură și pot 
ajuta. Am jucat fotbal, 
am arbitrat fotbal. 
Vin din iarbă, cum se 
zice. Am făcut parte 
din managementul 
Federației. În acest 
an, trecând la cârma 
Politehnicii Iași, m-am 
izbit de suficiente 
dificultăți, multe dintre 
ele comune tuturor 
cluburilor din România.

2 Ce obiective aveți 
în Comitetul 
Executiv? 

Cu toții facem parte din 
aceeași echipă și scopul 
este comun, acela de a 
identifica cele mai bune 
soluții pentru dezvoltarea 
fotbalului românesc. 
Mizez foarte mult pe 
buna comunicare atât 
cu Federația și Liga, 
cât și cu reprezentanții 
cluburilor. Telefonul meu 
a fost, este și va fi tot 
timpul deschis pentru 
oricine împărtășește 
idei constructive spre 
binele fotbalului. Planuri 
sunt! Sportul Rege din 
România trebuie susținut 
la fiecare nivel, dar mai 
ales la Liga I, pentru 
că de acolo vin cei mai 

mulți jucători la echipele 
naționale și tot din Liga 
I se aleg cluburile care 
reprezintă România în 
competițiile continentale.

3 Au fost și 
există multe 
discuții privind 

impunerea a cel puțin 
doi jucători U21 printre 
titulari la Liga I. Cum 
priviți dumneavoastră 
acest lucru? 

Această măsură și-a 
demonstrat eficiența 
cu vârf și îndesat. Uitați-
vă la performanțele 
înregistrate de naționala 
de tineret, cu două 
calificări consecutive la 
turnee finale europene, 
participare la Jocurile 
Olimpice. Fără o astfel 

Ciprian Paraschiv a fost ales reprezentant al cluburilor din CASA Liga I în Comitetul 
Executiv al Federației Române de Fotbal alături de Valeriu Argăseală. Are 46 de 
ani, un master în „Management și Marketing în Sport” și a fost ani buni director de 
dezvoltare la FRF. Înainte de toate, însă, a fost fotbalist al Politehnicii Iași în primele 
două ligi, club căruia i-a declarat dragoste pe viață.
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Interviude măsură nu cred că 
ne-am fi putut lăuda cu 
aceste lucruri. În același 
timp, e clar că nu există 
în acest moment un fond 
suficient de fotbaliști 
nascuți după 1998 care 
să facă pasul apăsat spre 
primul eșalon și nu e de 
mirare că vedem multe 
jocuri cu schimbări de 
jucători la scurt timp după 
fluierul de start. Fotbalul 
românesc nu e bogat. 
Vedeți că sunt foarte multe 
echipe din prima ligă cu 
probleme financiare. De 
unde să mai rămână bani 
și pentru copii și juniori? 
Și fără condiții minime 
de pregătire, de unde 
să apară acei aproape 
100 de jucători sub 21 de 
ani de valoare la nivelul 
primei ligi? Ca să nu mai 
amintesc și de această 
pandemie care a dat total 
peste cap calendarul 
competițional al juniorilor 
și la nivelul ligilor județene 
de unde ar mai putea sări 
în ochi tineri talentați. 

4 Ați amintit 
de pandemie 
și inclusiv 

dumneavoastră ați fost 
testat pozitiv. Cum vă 
simțiți acum? 

Sunt bine, mulțumesc! De 
fapt am fost bine în toată 
perioada de izolare care 
a expirat zilele trecute. 
Din păcate, Covid-ul m-a 
împiedicat să fiu prezent 
la meciul Politehnicii 
cu FC Argeș. (Oftează) 
Nu-i ușor deloc din fața 
televizorului... Chiar și la 
alegerile de marți, pentru 
Comitetul Executiv, nu 
am putut participa tot din 
cauza virusului. Important 
este că am trecut cu 
bine peste cele două 
săptămâni, ceea ce le 
doresc tuturor. Sănătatea 
este cea mai importantă, 
fie că vorbim de sportivi, 
antrenori, conducători, 
suporteri și așa mai 
departe.

6 Cât de utilă va 
fi pentru clubul 
Politehnica Iași 

prezența dumneavoastră 
în Comitetul Executiv? 

În primul rând, un oraș 
atât de important precum 

Iașiul merită să aibă un 
reprezentant și în guvernul 
fotbalului. Mi-aș dori ca 
prin prezența mea în 
Comitetul Executiv să 
câștige tot fotbalul din 
România. Dacă vom și 
reuși rămâne de văzut. 
Aștept cu nerăbdare 
prima ședință de luni, 30 
noiembrie, să-i întâlnesc 
pe ceilalți membri într-
un cadru nou pentru 
mine. Cred că nu voi avea 
nevoie de prea mult timp 
pentru acomodare... Ca 
fost fotbalist, cuvântul 
ECHIPĂ are o conotație 
specială pentru mine, 
iar ECHIPA formată de 
cluburile de Liga I, alături 
de echipele naționale, 
reprezintă blazonul 
fotbalului românesc. Așa 
cum spunea un poet 
de peste ocean, "nimic 
măreț și important nu a 
fost vreodată îndeplinit 
fără entuziasm." Cred că 
asta mă caracterizează și, 
împreună, vom reuși!
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În noiembrie 2010 l-am 
întâlnit, după ceva ani, pe 
Radu Cosaşu. Scrisesem vreo 
doi ani 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. Acum câteva zile marele scriitor 
a împlinit 90 și îi doresc mulți ani înainte 
și din acest colț de pagină. La mulți ani, 
domnule Radu Cosașu!

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 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 

CRONICĂ
Și ziua când Maradona...
  realizată de Marius Mitran

Cronică
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de emoţie şi acum, după 35 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 

Cr
on

ică
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 Cronicăse 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. 
Meciul care ne-ar fi putut aduce acolo, 
în Mexic, ziua în care Maradona, cel mai 
mare, cel mai bun și cel mai iubit, ziua în 
care Diego ne-ar fi fost, poate, adversar, 
la cea mai frumoasă Cupă Mondială din 
istorie. Acolo, în Mexic. Atunci, cu Diego 
Armando Maradona. Miercuri, pe 25, în 
acest noiembrie, a murit Maradona. Adică 
alaltăieri. Mexicul acela ar fi fost și el 
alaltăieri. Sau ieri. Totul a fost ieri. A fost. Și 

ziua când Maradona ar fi fost...
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.

Cum ar fi fost viața noastră cu 
Maradona? Cum va fi fără el?
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