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EDITORIAL
Un an mai bun
  Justin Ștefan, Secretar General LPF
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Dincolo de urare, e o 
obligație care vine din 
condiția noastră umană. 
Vrem să fie mai bine, deci 
va fi mai bine! E o teorie, 
ori, mai degrabă, e o 
speranță cu care se poate 
ajunge departe. Sigur 
este însă că am intrat, de 
câteva zile, în anul 2021 
și parcă niciodată nu 
am avut atâtea rele de 
îndepărtat la despărțirea 
de vechiul an și atâtea 
speranțe și dorințe de 
îndeplinit în Anul Nou!

Să fie un an mai bun! Nu depinde în 
exclusivitate de noi, dar depinde, totuși, 
în cea mai mare parte de ceea ce facem 
și de ceea ce suntem.

Ar trebui să înțelegem asta. Nimic nu 
se obține ușor, trăim de foarte multă 
vreme într-o societate concurențială și 
într-o lume care oferă provocări și foarte 
rar rezolvări. Să ne punem speranță, da! 
Însă, în primul rând, în noi înșine!

Avem în față un an întreg și o lume 
de câștigat. Cum vom trece peste 
toate, cum vom depăși alte provocări, 
în condițiile în care noi suntem aceiași, 
rămàne de văzut. Dar suntem, oare, 
noi, aceiași? Nu cumva experiențele din 
fotbalul nostru, supus atâtor condiționări 
pe perioada pandemiei, ne-au marcat 
și ne-au modificat starea de spirit, 
comportamentul și, poate, chiar filosofia 
de viață, perspectiva din care privim 
unele fapte?

Eu cred că da. Și iată de ce simt că va fi 
un an mai bun, dar încă și mai complicat 
decât cel recent încheiat.

La Fontaine spune undeva cum că 
“ la raison du plus fort est toujours la 
meilleure”, adică, în traducere liberă, 
“dreptatea celui mai puternic este 

întotdeauna cea mai 
bună”.

Iar cel mai puternic 
a fost pentru noi 
timpul. Pentru că trăim 
contracronometru, 
muncim 
contracronometru și 
trăim, din păcate, tot 
astfel.

La fel va fi acest an 2021 
în fotbalul mondial, în 
Eurpa și, implicit, la noi.

Campionatul Național 
Casa Liga 1 se reia peste 

doar câteva zile, mai rapid ca niciodată, 
semn că dreptatea timpului e și cea mai 
bună, dar și singura eficientă în condițiile 
în care timpul, da, este cel mai puternic. 
Nu ne oferă date în plus în calendarul 
competițional, dar ne învață să facem un 
management al resurselor de orice fel, de 
la cele umane la cele materiale.

Are însă timpul sau, dacă vreți, TIMPUL, 
dreptatea celui mai puternic, pentru 
ca noi să o acceptăm ca fiind cea mai 
bună? Am afirmat câteva rânduri mai 
sus că da. Nu sunt oare și eu prizonier al 
acestor timpuri, din moment ce le accept 
supremația atât de ușor? Ba bine că nu!

Vom trăi și vom vedea. Mult mai corect 
însă e să complicăm un pic banalitatea 
frazei: vom trăi și vom vedea... ce e de 
făcut. Asta în cazul în care chiar ne dorim 
să avem un an mai bun.

Nimeni nu ne va face cadouri, 
niciodată. Fotbalul românesc are, la 
rândul său, dreptate, în multe. Dar, dacă 
vrea să aibă “ cea mai bună dreptate”, 
atunci trebuie să fie cea a “ celui mai 
puternic”.

Totul se reduce, așadar, din nou și 
mereu, la demonstrația valorii.

De aceea, încă o dată și cu toată 
încrederea că se poate: un an mai bun!
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INTERVIU
Interviu cu Andrei Sîntean 
(FC Hermannstadt)
  realizat de Cosmin Călinescu și Octavian Țopa

1 La mulți ani, 
Andrei, cu ce 
gânduri ai intrat în 

2021?

La mulți ani, An Nou 
fericit! Îmi doresc să fiu 
mai bun pe zi ce trece și, 
mai ales, să fiu sănătos.

2 Ai fost unul dintre 
componenții 
naționalei de 

tineret în perioada 

Isăilă. Apoi, ai pierdut 
contactul cu România 
U21. Ce crezi că s-a 
întâmplat?

(Oftează) Cred că am 
avut o perioadă în care 
mi-au lipsit jocurile și asta 
și-a spus cuvântul. A fost 
normal să pierd contactul 
cu echipa națională 
neavând meciuri oficiale 
disputate. Acum, jucând 
treptat și având evolutii 

bune, sper să reintru în 
circuitul U 21.

3 În primele 
16 etape ai 
marcat două 

goluri pentru FC 
Hermannsradt, primele 
tale reușite în CASA Liga 
1. Multe, puține?

Ținând cont de sezonul 
trecut, evident că e un 
progres! Nu pot spune 

A început fotbalul la LPS Banatul, una dintre cele mai renumite școli din vestul țării. 
Născut pe 16 iunie 1999, la Sânnicolau Mare, Andrei Sîntean a debutat în prima ligă 
pe 30 septembrie 2016, în partida Politehnica Iași - ACS Poli Timișoara 0-1, echipa 
bănățeană fiind antrenată atunci de regretatul Ionuț Popa. S-a transferat în 2017 la 
Slavia Praga, iar în România a mai evoluat la Sepsi OSK Sf. Gheorghe, în ediția 2018-
2019. Fost component al echipei naționale U21, tânărul atacant a avut un început bun 
de sezon cu FC Hermannstadt.

Interviu
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că sunt multe, dar sigur 
pot spune că sunt puține 
în raport cu ceea ce îmi 
doresc.

4 Care este poziția 
ta preferată în 
teren și pe ce alte 

posturi crezi că poți avea 
un randament bun?

Cel mai bine mă simt 
atacant sau al doilea 
atacant, nu am preferințe 
între astea două. Cred că 
și mijlocaș dreapta mă pot 
descurca mulțumitor.

5 Ai evoluat o 
perioadă în 
străinătate, la 

Slavia Praga. Care 
este diferența dintre 
campionatele din Cehia 
și România?

La Slavia a fost o perioadă 
benefică pentru mine, 
am evoluat în dezvoltarea 
mea ca om. Diferența de 
mentalitate m-a șocat în 
primele luni. Din acest 
punct de vedere, diferența 
e una foarte mare între 
campionatele de acolo și 
cele din România.

6 Care este idolul 
tău în fotbal și la 
ce club mare visezi 

să ajungi?

Indiscutabil, Cristiano 
Ronaldo, dar nu am vreun 
club preferat. Îmi doresc 
să pot să mă pregătesc 
bine și să fiu eu primul 
mulțumit de evoluțiile 
mele.

7 Porecla ta în 
vestiar este ”Bad 
Boy”. De ce?

(Râde) Cred că din cauza 
personalității mele ... Dar 
nu vă îngrijorați, nu sunt 
un "bad boy" în adevăratul 
sens al cuvântului.

In
te

rv
iu BULETIN INFORMATIV // 7 IANUARIE 2021



Interviu

PAGINA 5

INTERVIU
Interviu cu Romario Benzar 
(FC Viitorul Constanța)
  realizat de Sorin Teodoreanu și Octavian Țopa

1 Romario, o scurtă 
retrospectivă 
în 2020. Cum 

consideri că a fost 
anul care s-a încheiat, 
personal și sportiv?

Cred că a fost un an greu, 
dar și destul de ciudat 
din multe puncte de 
vedere. În plan personal, 
a fost un an în care m-am 
bucurat mai mult  de 
familia și de copilul meu. 
Pe plan sportive, fost un 
an dificil, în care, pentru 
prima dată în carieră, am 

jucat foarte puțin, a fost 
un an cu o experiență 
nedorită, din care am 
avut însă multe de 
învățat.

2 Cea mai scurtă 
vacanță de când 
te-ai apucat de 

fotbal? Cum ai petrecut 
Sărbătorile de iarnă?

Cea mai scurtă vacanță 
am avut-o anul trecut, 
în Italia, am primit doar 
trei zile libere. Sărbătorile 
le-am petrecut acum la 

Timișoara, împreună cu 
familia.

3 Cât de greu 
a fost să eviți 
anumite gustări 

de Crăciun, mai ales că 
a doua zi a era reunirea 
lotului?

Având în vedere că 
nu am probleme cu 
greutatea, nu am simțit 
că trebuie să-mi impun 
anumite limite. Am 
mâncat din toate fără a 

În șapte sezoane la Viitorul și două la FCSB, Romario Benzar a strâns 202 meciuri și 
a marcat nouă goluri. A fost campion cu echipa lui Gică Hagi în 2017 și de două ori 
vicecampion cu cea a lui Gigi Becali. Fundașul, care va împlini 29 de ani pe 26 martie, 
are 19 selecții la echipa națională și și-a propus să revină în circuitul ei.
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face excese.

4 Începeți anul 
extrem de rapid, 
cu un meci 

pe teren propriu cu 
Hermannstadt... E un 
avantaj sau ați fi dorit 
să jucați la momentul 
programării inițiale?

Cred că este un avantaj 
pentru că am avut timp să 
ne punem la punct fizic și 
mental.

5 Urmează o 
perioadă cu 
meciuri foarte 

grele, iar lupta pentru 
play-off este foarte 
strânsă...

Da, e adevărat. Suntem 
foarte încrezători că vom 
arată o altă față în partea 
a doua de sezon. Nu 
mai avem voie să facem 
pași greșiti și trebuie să 
adunăm cât mai multe 
puncte ca la final să fim în 
play-off. 

6 Care sunt 
obiectivele tale 
pentru acest an? 

Te gândești inclusiv și 
la revenirea la echipa 
națională?

Obiectivele mele sunt, în 
primul rând, calificarea 
în play-off. Apoi, să am 
personal un sezon foarte 
bun, în urma căruia să pot 
reveni la echipa națională.
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Duminica asta, pe 10 
ianuarie, primul Replay din 
2021 îi este dedicat celui 
cu care îmi închipuiam în 
copilărie că semăn. Aurel 
Țicleanu. De altfel îi și spun 
asta în emisiune, dar cine 
să te creadă, că arătam la 
fel când eram în clasa a 
zecea, azi, la 53 de ani, ai mei, 
sau la 62, ai lui? Pe care îi 
împlinește peste doar câteva 
zile, pe 20 ianuarie, la mulți ani, Aurel, 
să fii sănătos și norocos în toate! E un 
Replay care ne-a emoționat, pe Marian 
Olaianos, realizatorul lui de atâta timp (de 
12 ani suntem împreună, el e încă și mai 
vechi, cum spunea Caragiale), pe mine și, 
într-un fel aparte, pe fotbalistul cu care 
începea întotdeauna, în ziar, în cărți sau 
în gând, cea mai bună linie de mijloc 
din istoria fotbalului românesc: Țicleanu, 
Donose, Balaci, Beldeanu. Plus Irimescu.

Dar aici aș vrea să vă spun o altă 
poveste, o istorie a unei secunde sau a 
unei șoapte. Sau poate a unui strigăt care 
încă se mai aude traversând timpul trăirii 
și se mărturisește azi.

Acum exact 11 ani, pe 7 ianuarie 2010, 
eram în Kuweit, pentru un film pe care 
îl realizam pentru TVR Media despre 
cariera celui mai bun fotbalist român 
al tuturor timpurilor, Ilie Balaci. Într-o 
seară, Ilie, cu care eram la o cafea într-
un mall cât cartierul Pajura, i-a sunat pe 
Geolgău şi pe Ţicleanu, şi ei antrenori, 
ca şi Marele Blond, în Kuweit City, şi 
le-a dat întâlnire a doua zi la prânz, 
într-un local superb, undeva pe ţărmul 
Mării Arabiei, să mai vorbim, să mai 
povestim despre Universitatea de fotbal 
Craiova de altădată, de sub bagheta 
lui Ilie, bineînţeles... Iniţial, ideea era ca 
la întâlnirea noastră să vină şi Costică 
Ştefănescu, care antrena tot în Kuweit 
sau, mă rog, antrenase, dar se despărţise 
de clubul respectiv cu doar două 

săptămâni înainte de venirea 
mea acolo. Eu ratasem 
momentul stabilit în toamna 
lui 2009 cu Ilie pentru 
realizarea filmului. Marele 
Blond îmi spusese să vin, 
dacă pot, de Crăciunul acelui 
an, pentru că şeicii care 
conduceau pe Al-Khazma 
antamaseră un meci amical 
cu Barcelona lui Messi şi 
Guardiola. Şeicii plăteau 3 

milioane de dolari, iar Barca mai rămânea 
trei zile în Golf, după ce tot acolo aveau 
să participe şi să câştige Campionatul 
Mondial al Cluburilor. Catalanii au venit 
şi Ilie a făcut 1-1 cu ei, într-un amical 
nu tocmai liniştit, plin de nervi şi cu o 
tensiune care nu dădea de înţeles cât 
plătiseră arabii pentru a-i mai ţine acolo 
pe ai lui Xavi.

Am ajuns până la urmă în ianuarie 2010 
şi am ratat şi amicalul cu Barcelona, dar 
şi prezenţa lui Costică Ştefănescu, care, 
cum spuneam, se despărţise de clubul 
din Kuweit pentru a semna cu altul, din 
Golf. În fine, acum opt ani aproape, după 
ziua neagră de 20 august 2013, vorbind 
la Radio Sport Total la telefon cu Aurică 
Ţicleanu despre Costică, despre cum erau 
ei şi mai ales despre marea lor ratare, 
regretul vieţii tuturor care au fost care 
şi care încă mai sunt, meciul cu Benfica 
din 20 aprilie 1983, ne-am amintit şi ziua 
aceea de la Marea Arabiei, când Ilie, care 
azi nu ma  îi strânsese lângă el pe Ghiţă şi 
pe Aurică, pentru a nu fi singur la crunta 
întoarcere în timp care lăsase urme, 
strigăte şi şoapte. Ceea ce va urma nu e 
un eseu despre ratare, nici despre ochii 
lui Ţicleanu 38 de ani mai târziu, ci despre 
trei prieteni care au încercat să-şi salveze 
viaţa şi n-au reuşit, pentru că toată viaţa 
lor s-a scris în acea zi de 20 aprilie 1983, la 
Craiova, în acel minut, în acea secundă în 
care Filipovici l-a învins pe Lung.

Aşadar, a doua zi, pe o vreme superbă, 

CRONICĂ
Șoapta lui Țicleanu
  realizată de Marius Mitran

Cr
on

ică
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Cronicăne-am văzut cu toţii în cochetul port de 
iahturi din Kuweit: Ilie Balaci cu soţia 
sa, Dana, Aurică Ţicleanu cu doamna sa 
şi cu fetiţa, îmbrăcată precum Hannah 
Montana, Dorian Gugu, secundul lui 
Ilie, dimpreună cu doamna, Geolgău, 
căruia i-am urat „La mulţi ani!” pentru 
ziua onomastică, eu şi operatorul TVR, 
Marian Tăbârgic. Doamnele s-au retras 
la o masă, împreună cu domnişoara 
Ţicleanu, iar Ilie cu Ghiţă şi cu Dorian la o 
alta, în timp ce am început interviul video 
cu Aurică, Ţicleanu grăbindu-se un pic, 
pentru că avea într-o oră antrenament 
cu băieţii săi. Şi a urmat o poveste despre 
ce a însemnat pentru Craiova Maxima 
Ilie Balaci, ce a însemnat pentru fiecare 
dintre ei , care i-au fost coechipieri. Ochii 
lui Ţicleanu ardeau, ne întorseserăm 
în timp cu aproape 30 de ani, Marian 
Tăbârgic ne mai atrăgea atenţia să ne 
oprim, ca să schimbe casetele, Ilie şi cu 
Ghiţă, la câţiva paşi de noi, îi atrăgeau 
ostentativ atenţia lui Aurică: „Ai grijă ce 
zici, Chiose, că verificăm după aia pe 
film!” „Stai liniştit, Ghiţă, că zic de meciul 
cu Bordeaux, că acolo am dat amândoi 
gol!”

Şi deodată ochii lui Ţicleanu s-au 
întunecat, glasul i s-a pierdut, strigătele 
de până atunci au început să devină 
şoapte... Ajunsese cu povestea Maximei 
la episodul cel mai dureros, mai trist, 
mai crunt: sfârşitul. Eliminarea din 
semifinalele Cupei UEFA de către Benfica, 
la Craiova, în ziua aceea infernală de 20 
aprilie 1983... „Nu faptul că am pierdut 
noaptea de sâmbătă spre duminică, 
după ce am bătut Italia, pe „23 August”, 
cu pana aia de autocar nici aproape,nici 
departe de Slatina, nici faptul că, ajunşi în 
Craiova, cei 6 care jucaseră n-au dormit – 
între ei şi Ilie, evident, şi Ghiţă, eu nu!, că 
fusesem eliminat în tur, la Florenţa, unde 
făcuserăm 0-0 cu campioana lumii –, nici 
faptul că în cele trei zile de până la partidă 
am făcut cu toţii pelerinaj la Universitate, 
să le ducem bilete de meci profesorilor 
cu care aveam cursuri şi examene... Nu. 
Eu am fost de vină. După ce Ilie a deschis 
scorul dintr-o lovitură liberă executată 
magnific, portughezii au început să 
domine... vorba vine, portughezi, că pe 
lângă Chalana sau Carlos Manuel, cei mai 
buni au fost suedezul Stromberg, care 
nici măcar n-avea drept de joc, dar asta 
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a fost altă poveste, şi sârbul Filipovici, 
care a şi marcat... Golul lui ne-a eliminat... 
Ei, acolo, la faza egalării lor, mingea s-a 
plimbat ciudat prin careul nostru, a fost 
în piciorul lui Ghiţă, al lui Nae, parcă, apoi 
şi Silvică a ieşit prea repede din poartă! 
Dar eu am avut vina cea mai mare... 
Mingea a sărit, parcă de la Costică, în 
gheata mea. (Şi acum, când stau cu 
Aurică de vorbă la telefon şi repovesteşte 
acel moment, la numele căpitanului 
lor, glasul i se îneacă şi îi simt lacrimile 
pe obraji, undeva, departe, în munte, la 
Braşov, unde se stabilise il capitano.) Dacă 
te uiţi pe imagini, vezi că sunt coborât 
mult, în marginea careului, să-l ajut pe 
Ghiţă Geolgău, pe care nea Tică îl pusese, 
în premieră, fundaş dreapta, nici acum 
n-am înţeles, Ghiţă, ce căutai acolo, lipsea 
Negoro, suspendat şi, cum îţi zic, mingea 
e la mine, pentru o clipă. Sunt cu faţa la 
poarta noastră şi nu-l văd, în stânga mea, 
venind în presing, pe Filipovici. Puteam 
şi mă gândisem o clipă să dau tare în 
aut, apoi s-o stopez şi să preiau spre 
dreapta, să ies de acolo, cumva... Dar nu 
fac aşa! Preiau şi mă întorc spre stânga 
mea, dar acolo era deja Filipovici, care 
interceptează şi se duce spre gol!”

Ochii lui Aurică îl trădaseră atunci. E 
trist, foarte trist, chiar şi acum, la aproape 
27 de ani distanţă... Peste încă 11 ani, când 

cel mai mare dintre ei s-a dus şi el, îl 
trădează glasul. Ce nu spune e că în iarna 
acelui an fusese operat de eminentul 
chirurg oftalmolog, dr. Olteanu, chiar la 
ochiul stâng... De aceea, în martie ’83, la 
Kaiserslautern, unde Ştiinţa pierde cu 2-3, 
în „sferturi”, Chiose nu joacă titular... Dar 
„plămânul” Craiovei nu cedează şi revine 
în joc. Se înşală, însă: vina ratării finalei 
nu îi aparţine! Lui şi celorlalţi componenţi 
ai Maximei le aparţin doar respiraţiile 
prezente până la porţile infinitului! 
Destinul a vrut altceva, şi atât. Prin 2011, 
în Studioul 3 al TVR, pregătind împreună 
seara de Champions League, Aurică mi-a 
făcut cu ochiul! Zâmbea. Îi trecuse pentru 
o clipă.

Astăzi, Ilie nu mai e, de doi ani și trei 
luni...Ghiţă Geolgău e ori acasă, în Oltenia, 
ori trimis de FRF undeva la un trial, la 
o acțiune unde ochii lui văd ceea ce 
puțini au capacitatea să vadă. Costică 
Ştefănescu nu mai e nici el, iar Aurică 
Ţicleanu e undeva în studioul 3 al TVR şi 
şopteşte uneori, când crede că nu îl aud, 
o frază care se încheie ciudat și duios: 
„Dacă ai şti, Marius, ce dor îmi e câteodată 
de noi! Cum am fost.”

Cum sunteți, Aurel. Care sunteți.

Cr
on

ică
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