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EDITORIAL
Greu, complicat, imposibil
  Justin Ștefan, Secretar General LPF

BULETIN INFORMATIV // 26 MARTIE 2021

Nu există o stare de 
spirit care să provoace în 
mine o neliniște mai mare 
decât aceea a sfârșitului 
de drum. A refuzului de 
a continua să gândim 
rațional, a abandonului 
fără luptă, a ideii că e greu 
de mers mai departe, că, 
în orice caz, e complicat, 
de fapt e aproape 
imposibil...

Un slogan lansat și 
impus de o mare firmă de 
echipament sportiv spune 
că “nimic nu e imposibil”, 
dar lucrurilor trebuie să le spunem pe 
nume, dincolo de fraze cu mare impact 
emoțional. Iar adevărul din cuvintele 
celebrei firme e construit, la rândul său, 
pe alte adevăruri, și asta voi încerca să 
argumentez mai departe. Imposibilul e 
nimic, nu?

Să intrăm în demonstrație, așadar. Ce e 
greu? Cum devine un lucru complicat?

Înainte de orice, dificultatea oricărui 
demers vine din lipsa de analiză a 
respectivului act. Dacă plecăm la drum 
cu temele făcute, totul devine mai ușor. 
Apoi, lipsa de solidaritate e și ea o povară. 
Nu întâmplător un slogan cel puțin la fel 
de puternic este “nu putem reuși decât 
împreună”. Singurătatea alergătorului 
de cursă lungă e un concept care nu 
se potrivește în cazul nostru. Deși e o 
realitate și acolo...

Voința, încrederea în tine și cei din 
jurul tău, curajul, în cele din urmă, și, 
de ce nu?,  o asumare a riscului, toate 
acestea alcătuiesc, împreună, un tablou 
al reușitei. Marile cluburi ale lumii așa 
s-au construit, performanțele fotbalului 
de la noi și din toată lumea au aceste 
cărămizi la bază. Iar ce-au făcut “tricolorii” 
la Mondiale, în anii ‘90, sau Universitatea 
Craiova, Dinamo și, mai ales, Steaua în 
anii ‘80, reprezintă în modul cel concret 
ilustrarea faptului că, uneori, rareori, 

imposibilul nu există.
Deși el există, vedem 

astăzi, așa cum vedem 
de mult timp, că nimic 
nu se poate, că orice 
e complicat și că totul 
devine, la un moment 
dat, un pariu pierdut 
înainte de a se pune, vezi 
șirul nesfârșit de calificări 
ratate la Campionatul 
Mondial.

Avem reguli în fotbal, 
ca și în viață. Nu le 
respectăm! Avem târziu 
ceea ce alții au de multă 

vreme, nu ne sincronizăm aproape 
niciodată cu exigențele occidentale în 
materie de performanță, deși avem un 
Mircea Lucescu și un Cristian Chivu, ori 
un Ionuț Lupescu, dar exact pe acești 
oameni unii i-au ciuruit exact ca în 
filmele lui Sergiu Nicolaescu. Slabe filme, 
proaste replici!

Iar după replici au venit promisiunile. 
Sau odată cu ele, istoria nu mai reține 
exact. Pentru că, nu-i așa, nimic nu e 
greu, complicat ori imposibil, dacă totul 
rămâne exclusiv pe hârtie. “Promettre 
c’est noble, tenir c’est bourgeois”, spun 
francezii. A promite e nobil, a te ține de 
promisiune e ceva burghez. Semn că unii 
de pe la noi au cunoscut limba franceză 
înainte de a o învăța, ceea ce e, totuși, un 
pic complicat. Dar, am constatat cu toții, 
pe propria piele, nu imposibil!

Ca să închei: totul e bine nu doar în cea 
mai bună lume dintre lumile posibile, 
cum zice filosoful, ci în cea mai sinceră 
dintre ele. Performanțele presupun 
eforturi, dar mai ales recunoașterea 
propriilor limite. Fundația trebuie pusă 
pe un strat solid de adevăr. Abia în lipsa 
acestuia totul devine greu și complicat. 
Dacă vom reuși să refacem drumul spre 
el, spre adevăr, ei bine, doar atunci vom 
putea spune că imposibilul e nimic!

Sau că nimic nu e imposibil!
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INTERVIU
Interviu cu Marius Avram 
(VAR Project Manager LPF)
  realizat de Octavian Țopa

1 Bună ziua, domnule 
Marius Avram, ce 
se schimbă în viața 

unui arbitru după ce se 
retrage din activitate?

Sunt atât de multe lucruri 
încât nu știu exact cu 
ce să încep! Schimbările 
sunt majore. În primul 
rând, când se apropie 
sfârșitul de săptămână, 
fără să vreau, mă duce 
gândul la meciuri. 
Deplasările împreună 
cu colegii, rutina care 
cuprindea rezervare 
hotel, bagaj, discuții în 
echipă, drumul și meciul 
propriu-zis ...  Odată ce 
nu mai sunt, trebuie să-

ți organizezi programul 
diferit. În al doilea rând, 
lipsind motivația directă, 
pregătirea fizică nu mai 
este la fel de intensă. Cu 
toate astea, eu încerc 
să-mi mențin programul 
zilnic de alergare pentru 
propria sănătate. După 
atâta timp, alergarea, 
pregătirea fizică, au 
devenit un mod de viață 
și orice schimbare bruscă 
poate produce dereglări 
în metabolism. O altă 
schimbare importantă 
este faptul că poți să ai o 
oarecare predictibilitate 
în program pe termen 
scurt și lung, îți poți 
organiza mai bine 

vacanțele cu familia, poți 
participa la evenimentele 
importante din viața ta, 
a familiei și a prietenilor, 
lucruri care până acum 
nu erau posibile. Am 
încercat să enumăr doar 
câteva.

2 Familiei 
dumneavoastră 
nu i se pare 

ciudat că petreceți 
acum atât de mult timp 
acasă?

(Zâmbește) Pentru 
familie este un plus 
prezența mea acasă. Fiica 
mea este încântată că 
poate petrece atâta timp 

Marius Avram s-a născut pe 9 august 1979, la Bucureşti și a debutat ca arbitru de 
Liga 1 în 20 octombrie 2006, la partida Farul Constanța – Jiul Petroșani 0-0. De atunci, 
a strâns 246 de meciuri pe prima scenă a fotbalului, ocupând locul al optulea în 
clasamentul all-time al arbitrilor români. A fost de patru ori la centru în ”Eternul derby” 
Dinamo – Steaua, de trei ori în campionat şi o dată în cupă.

După renunțarea la activitatea competițională, Marius Avram ocupă funcția de VAR 
Project Manager în cadrul Ligii Profesioniste de Fotbal.

Interviu
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cu tatăl ei. Dacă a fost 
ceva ce îmi doream intens 
când eram arbitru activ, 
era tocmai acest timp 
petrecut în familie. Nu 
de puține ori am lipsit la 
zile de naștere, aniversări, 
serbări la grădiniță și 
la școală. Acum, că pot 
să fiu prezent, toată 
lumea se bucură. Am 
putut, de asemenea, face 
activități considerate 
interzise atâția ani, iar un 
exemplu ar fi că am mers 
împreună la schi, sport 
pe care nu puteam să 
îl mai practic de teama 
accidentărilor și pe care 
l-am redescoperit după 
mai mult de 10 ani de 
pauză.

3 Care este 
momentul din 
activitatea 

dumneavoastră de 
care sunteți cel mai 

mulțumit? Dar cel mai 
emoționant dintre ele?

După aproape 30 de ani 
în fotbal, îmi este foarte 
greu să indivualizez un 
moment anume. Au fost 
foarte multe motive de 
satisfacție și de emoție. 
Poate sunt marcat de 
evenimentele din trecutul 
apropiat, dar pot să spun 
că mi-au adus o bucurie 
și o emoție deosebite 
sutele de mesaje primite 
la retragere, mesaje de 
la foști colegi arbitri, 
de la foști profesori și 
mentori, observatori, 
jucători, antrenori și 
conducători, dar și de la 
suporteri, mesaje care 
aveau în comun cuvântul 
”respect”. Dacă, la final 
de carieră, am rămas cu 
respectul oamenilor din 
fotbal, înseamnă că mi-
am făcut treaba bine. 

Lucrul acesta valorează 
mai mult decât orice 
diplomă sau cupă pe care 
le poți primi la final!

4 La polul opus, 
care a fost cel 
prin care nu ați fi 

vrut să treceți?

Ca arbitru, sufeream 
foarte tare când greșelile 
mele influențau într-un 
mod sau altul rezultatul 
final al unui meci. Aș fi 
vrut să nu se întâmple, 
dar, din păcate, este 
imposibil să desfășori 
activitatea asta fără 
greșeală și, atunci, m-am 
concentrat pe cauzele 
care duceau la greșeli și 
ce puteam face pentru a 
le elimina pe cât posibil. 
Este o lecție grea să înveți 
să-ți accepți propriile 
greseli, să eviți tentația de 
a-ți găsi scuze și să poți 
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să depășești momentul. 
Cred că asimilarea acestei 
lecții este un element 
important de progres. Nu 
numai în arbitraj.

5 Ce model v-ați 
ales în ziua când 
ați început cariera 

de arbitru și care a fost, 
dacă putem spune așa, 
credința care v-a urmărit 
întreaga carieră?

(Zâmbește, din nou) 
Am avut multe modele. 
Pe plan internațional, 
m-a influențat arbitrul 
francez Marc Batta, 
pe care, ulterior, am 
avut plăcerea să-l am 
și observator cu mai 
multe ocazii. În țară, am 
încercat să iau elemente 
de la fiecare arbitru 
pe care îl urmăream, 
punctul forte ale 
fiecăruia. Personalitatea, 
gestica, poziționarea, 
calmul în situații 
critice, intransigența și 
diplomația, toate acestea 
erau lucruri pe care le 
studiam la arbitri mai 
experimentați ghidat 
de tatăl meu, care mi-a 
fost mentor în această 

activitate. De la început, 
însă, am căutat să le 
adaptez personalității 
mele și toată cariera 
am fost natural în 
teren, comportându-
mă ca și în viața de zi 
cu zi. Orice schimbare, 
orice modificare a 
personalității duce până 
la urmă la impresia că faci 
lucrurile forțat, nenatural, 
iar jucătorii, actorii 
principali din teren, simt 
imediat acest lucru și poți 
pierde din respectul lor.

6 Ați acceptat o 
nouă funcție 
în cadrul 

Ligii Profesioniste, 
implicându-vă rapid 
într-un proiect de 
dezvoltare a activității 
fotbalistice. De ce este 
necesar sistemul VAR în 
CASA Liga și care sunt 
pașii care trebuie urmați 
pentru implementarea 
lui cât mai rapidă?

Trecerea din teren în 
administrație a fost un 
pas normal. Pregătirea 
profesională și studiile 
de specialitate au făcut 
ca această trecere să se 

facă rapid și într-un mod 
natural. Vorbind despre 
sistemul VAR, toată 
cariera mea mi-am dorit 
ca în anumite momente 
dificile din meci, când 
luam anumite decizii 
cruciale, să primesc o 
confirmare sau, în cazul 
unei greșeli, să am 
posibilitatea să văd faza 
pe tv și, apoi, să corectez 
dacă era cazul. Sunt 
convins că, folosit cum 
trebuie, acest sistem va 
duce la beneficii majore 
pentru campionatul 
nostru, la eliminarea 
majorității controverselor 
din jurul arbitrajului și la 
creșterea, în final, a valorii 
produsului fotbalistic. 
După semnarea acordului 
dintre Federația 
Română de Fotbal, Liga 
Profesionistă de Fotbal 
și deținătorul drepturilor 
TV, pasul următor este 
pregătirea arbitrilor. Sper 
ca toți factorii implicați 
să înțeleagă necesitatea 
urgentării implementării 
sistemului VAR și, în final, 
să avem cât mai repede 
beneficiile ce decurg din 
acesta.
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INTERVIU
Interviu cu Paul Papp 
(Universitatea Craiova)
  realizat de Mihai Dișa și Octavian Țopa

1 Paul, cu ce 
gânduri ai venit 
la Universitatea în 

vară și cum te simți în 
tricoul alb-albastru?

Am venit la Universitatea 
Craiova pentru a face 
performanță, pentru a 
câștiga campionatul cel 
puțin o dată. Mă simt 
foarte bine într-un tricoul 
plin de istorie și sunt 

mândru că fac parte 
din acest club uriaș al 
fotbalului românesc.

2 Universitatea are 
în acest moment 
cea mai bună 

defensivă din CASA Liga 1
Cred că toți ne facem 
treaba bine, pe toate 
compartimentele echipei 
și în toate palierele 
clubului. În linia defensivă, 

unde sunt direct implicat, 
toți ceilalți colegi se 
mobilizează și asta este 
de apreciat. Când toată 
echipa e preocupată 
de faza defensivă cred 
că este un lucru foarte 
bun, meritul este al 
tuturor, dar în principal 
al antrenorului care știe 
să motiveze jucătorii de 
atac pentru a reveni și 
în defensivă. Din acest 

Paul Papp este un ardelean din Dej, născut cu o lună și câteva zile înainte de Revoluție 
(11 noiembrie 1989) și care a debutat în prima ligă în Moldova, la FC Vaslui. Se întâmpla 
pe 15 mai 2009, într-un meci FC Vaslui – CS Otopeni 2-0. Acum joacă în Oltenia, la 
Universitatea Craiova, echipa cu cea mai solidă linie defensivă din CASA Liga 1. A 
adunat 137 de meciuri pe prima scenă și a marcat 11 goluri chiar dacă este fundaș. 
A mai evoluat în cariera sa la Unirea Dej, FC Botoșani, Farul Constanța, FC Botoșani, 
Steaua, Chievo Verona, FC Will, Karabukspor și Sivasspor. Are 18 meciuri și trei goluri 
marcate pentru România.



punct solid putem porni 
mai departe, să obținem 
ce ne-am propus. 
Universitatea are talente 
foarte generoase, cu o 
mentalitate foarte bună, 
este ceva de apreciat.

3 Cum l-ai 
caracteriza pe 
Paul Papp? Ca 

fotbalist și ca om...

M-aș caracteriza ca un 
fotbalist deja matur, care 
știe ce vrea, cu experiență 
competițională, realist și 
muncitor. Și ca om m-am 
„copt”, ca să zic așa, văd 
lucrurile altfel de cum 
le vedeam pe la 27-28 
de ani. În viață contează 
foarte mult să fii om de 
omenie, cu principii și 
cu un caracter frumos, 
chiar dacă, uneori, câteva 
persoane din jurul tău nu 
înțeleg asta. Cert este că 
nu îmi place minciuna și 
că îmi place să mă țin de 
cuvânt!

4 Echipa este acum 
pe locul al treilea 
și urmează două 

partide cu echipele de 
pe primele două poziții.  
Cât de importante sunt 
pentru Universitatea 
aceste partide?

Primul meci important 
e cel cu FCSB, trebuie să 
îl privim ca pe o finală 
pe care trebuie să o 
câștigăm. Cu minte, 
echilibru și experiență. 
FCSB are o echipă destul 
de puternică, dar și noi, 
la rândul nostru, avem o 
echipă excelentă, o familie 
în adevăratul sens al 
cuvântului.

5 Are Universitatea 
atuuri să se 
lupte până la 

final pentru câștigarea 
titlului?

Eu zic că avem forța să ne 
luptăm pentru câștigarea 
campionatului, dar nu 

ne gândim momentan 
la acest obiectiv. Îi lăsăm 
pe alții să se gândească, 
noi trebuie să câștigăm 
fiecare joc în parte și doar 
victoriile ne pot împinge 
cât mai aproape de 
câștigarea titlului.

6 Cât de mult vă 
lipsesc suporterii 
de pe stadion 

și cum este sa joci pe 
un stadion gol în care 
suporterii se aud doar în 
boxe?

(Oftează) Ne lipsesc 
enorm suporterii, iar eu 
încă nu am prins fanii 
în tribune. Mă uit pe 
YouTube de foarte multe 
ori și văd cum erupe 
vulcanul Universității! Cu 
ei în tribune am porni cu 
1-0 de la vestiare, clar. Sunt 
fantastici și abia aștept 
să se redeschidă porțile 
pentru ei!
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În octombrie 2004 
eram la Praga, pentru 
meciul naţionalei cu Cehia, 
din preliminariile Cupei 
Mondiale din 2006. Două 
lucruri, între multe altele, 
mi-au rămas bine păstrate 
în memorie. Primul este 
imaginea selecţionerului de 
atunci, Anghel Iordănescu, 
aşezat cuminte la pian, 
în holul hotelului, parcă 
Marriott, rugat fiind de mine să pozeze 
astfel pentru prima pagină a ziarului 
de sport la care lucram acum aproape 
17 ani. Generalul a sugerat chiar şi titlul 
reportajului, „Jucaţi aşa cum vă cânt!”, 
dar băieţii lui nu l-au ascultat, pierzând a 
doua zi, în 9 octombrie, pe „Toyota Arena”, 
în urma unui penalty provocat de Şoavă, 
slăbiciunea generalului şi veriga praf a 
naţionalei.

În după-amiaza dinaintea zilei jocului, 
tricolorii nu s-au dus să-şi vadă colegii 
mai tineri, cum era vorba, ci au vizitat 
oraşul (absolut splendid!), Mutu fiind oprit, 
aproape fără răgaz, pentru autografe 
şi poze. La un moment dat ne-am 
intersectat, într-un loc în care grupul 
lui îl aştepta pe Pancu să iasă dintr-un 
magazin care îl cucerise pe atacantul lui 
Beşiktaş – atunci – cu un set de pahare 
din cristal de Bohemia.

Mutu sosise la Praga cu câteva zile 
în urmă, fugind practic de la Londra, 
din cantonamentul lui Chelsea, unde 
Mourinho îi interzisese să plece atât de 
devreme la lot. Fusese urmat în Cehia şi 
de o amendă uriaşă din partea englezilor, 
deşi FRF îl sensibilizase pe Blatter, şeful 
FIFA, iar aceasta îi dăduse dreptate lui 
Adrian.

Cum spuneam, aşteptându-l pe Pancu, 
Mutu s-a apropiat de mine, ne-am strâns 

mâinile, „noroc! salut!” şi, 
deodată, a început să spună 
nişte cuvinte care mi s-au 
părut ciudate în contextul 
respectiv, dar m-am abţinut 
să fac vreo remarcă, timp de 
câteva secunde. Cuvintele 
îmi sunau foarte cunoscut, 
deşi... „Sunt cunoscute?” a 
început să râdă Mutu. „Păi, e 
editorialul tău din Pro Sport 
din ziua de...” Ştia şi ziua când 

apăruse, ştia şi tot textul pe dinafară, la 
virgulă. Nu era însă o stratagemă, pur şi 
simplu îi plăcuse sau îl intrigase, nu mai 
reţin. Am mers apoi împreună spre hotel, 
se înserase deja şi am discutat câteva 
minute lungi. Mutu era extrem de deschis, 
montat să-i batem pe cehi, mai ales că 
nici Chivu nu fusese lăsat să vină la lot, 
iar apoi se accidentase în cantonamentul 
Romei. La cehi lipsea „Balonul de Aur” 
din 2003, Nedved, retras din naţională, 
dar erau Galasek, Rosicki, Milan Baros 
sau Koller. Mutu însă nu părea deloc 
impresionat nici de cehi, nici de amenda 
primită de la Chelsea, nici de Mourinho, 
pe care îl provoca, râzând, în absenţă, dar 
evenimentele ulterioare au dovedit că şi 
în prezenţă, nici de Iordănescu, de nimeni 
şi de nimic, cum se zice. Ştia însă ce se 
va întâmpla cu noi, cu fotbalul nostru, 
care va muri (între timp s-a şi întâmplat, 
odihnească-se în pace!), ştia că va intra în 
război cu Chelsea şi nu părea înfricoşat, 
mai degrabă nerăbdător să revină la 
Londra să le spună în faţă ce crede despre 
ei, ştia cine şi ce scrie în presă şi care 
dintre ziarişti răspund la butoane, ştia că 
va cădea în picioare oricând şi oricum şi 
oriunde. Păşea agale, în treningul oficial 
al tricolorilor şi vorbea la fel de egal. Nu 
era atunci la momentul consumului 
de cocaină sau poate era, dar abia în 
câteva zile, săptămâni avea să se producă 
oficial anunţul englezilor şi scandalul să 
izbucnească.

CRONICĂ
Adevăratul curaj al lui Mutu
  realizată de Marius Mitran

Cronică
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Mutu însă era, în acea seară, la Praga, 
de-o luciditate şi de-o inteligenţă care 
m-au clătinat în nişte convingeri. Mi-a 
plăcut şi am crezut în el. A doua zi însă, 
Mutu n-a avut cu cine juca şi am pierdut. 
Era prea singur, prea izolat, prea ciudat în 
ceea ce gândea pe teren.

Abia acum, după mai bine de 15 ani, 
Mutu, în mod absolut paradoxal, are cu 
cine juca, deși el nu mai este pe teren. 
Echipa națională de tineret U21, calificată 
de el la turneul final al Euro, este undeva 
tot prin Europa Centrală, sau de Est dacă 
ținem cont de realitățile geo-politice, 
așa cum era naționala mare la Praga. Ce 
destin!

Adrian Mutu își joacă în aceste zile, la 

Budapesta, nu doar viitorul ca antrenor, ci 
și trecutul ca jucător. Pentru că un triumf 
al tinerilor cu care el joacă acum marea 
carte a pătrunderii în sferturile de finală 
de la vară îi va netezi drumul în față, cu 
siguranță, dar și felul în care vom percepe 
de acum înainte ceea ce gândea atunci la 
Praga, atunci la Londra, atunci la Florența. 
Nu e altă viață, e tot a lui, doar curajul 
de a privi înapoi fără mânie și înainte cu 
încredere face din cel mai bun fotbalist al 
României din ultimii 20 de ani un pariu 
iminent. Va fi antrenor la fel de mare cum 
a fost ca jucător. Va fi? Sau este deja? 
Atunci, la Praga, am avut certitudinea că 
va fi cel mai mare dintre toți. Acum, la 
Budapesta, mai are doar câteva meciuri și 
o poate dovedi. Are cu ce, are cu cine, are 
și de ce.

Cr
on
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