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EDITORIAL

Un sfârșit e un început
Justin Ștefan, Secretar General LPF

Nu cred că pot fi acuzat
că vorbesc sau scriu după ce
lucrurile s-au petrecut. Sunt
ani deja de când atrag atenția
că Împăratul e gol și nici numi fac o mândrie din faptul
că sunt între puținii care nu
i-au admirat hainele. Nu doar
că aceste haine nu existau,
dar închipuita lor prezență a
făcut ca fotbalul românesc să
ajungă în situația pe care am
văzut-o, recent, la București și
la Erevan. De aceea cred nu doar că am
dreptul la o opinie, ci și la încredere din
partea dumneavoastră. România pare că
a ratat încă o calificare, mai grav, înainte
ca ea să înceapă cu adevărat.
Prea multe experimente. Prea multe
experimente! Au fost ciuruiți, sper că vă
aduceți aminte, Ionuț Lupescu, Mircea
Lucescu, Cristi Chivu și, drept consecință,
România a fost fost ciuruită la rândul ei
de către Armenia spaniolului Joaquin
Caparros. Nu sunt fericit scriind aceste
fraze, din contră mă simt rănit, la fel cum
e fiecare dintre noi, cei care iubim echipa
națională. O campanie se sfârșește
practic înainte de a începe, dar asta nu
înseamnă că nu trebuie să privim înainte.
Doar că pașii pe care îi vom face, trebuie
să fie, evident, alții și, mai ales, nu cu
aceeași oameni, precum cei care ne-au
adus în situația în care plângem azi.
Administrația actuală de la Casa
Fotbalului a eșuat încă o dată. Am ratat
prezența la Mondialul din 2018, am
ratat prezența la Europeanul care va
începe la vară, e ca și ratată calificarea
la Cupa Mondială din Qatar, de anul
viitor. De aceea cred că se impune să
discutăm cu cărțile pe masă, să refuzăm
să mai acceptăm discursuri pe cât
de alambicate, pe atât de lipsite de
substanță fotbalistică. Răzvan Burleanu
are mai mult de șapte ani de când
îmbracă fotbalul doar în cuvinte și
rezulatele se văd.
Știu, în aceste zile, suntem tentați să
arătăm cu degetul către Mirel Rădoi, să-i
scoatem în evidență slăbiciunile și lipsa
de inspirație. Și în acest caz e vorba tot de
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o perdea de fum. Nu tânărul
selecționer e principalul
vinovat, ci sistemul care i-a
forțat tocmai această lipsă
de experiență și l-a propulsat
acolo unde se avântă doar
vulturii. Hagi, Olăroiu, Dan
Petrescu, Răzvan Lucescu,
Mircea Rednic sunt obișnuiți
cu înâlțimile, acolo unde
aerul este mai rar și se respiră
anevoios. Dar tocmai aceste
calități i-au făcut campioni!
Ai României, ai Asiei, ai Chinei, ai Greciei,
dar campioni, în adevăratul sens al
cuvântului, cu sute de meciuri pe bancă.
Da, îndrăznesc să spun, Mirel Rădoi
este prima victimă a unui sistem în care
amatorismul primează. Oameni buni,
avea doar 13 meciuri ca antrenor la o
echipă de club când a intrat în echipa
federală, nu trageți în el! O administrație
preocupată, mai degrabă, de zorzoane
media, de așa-zis-ul fotbal pe ulițe, care
nu există în fond, decât de elaborarea
unui program național unitar pentru
echipele reprezentative.
Gică Hagi vorbește de ani de zile
despre toate astea. A probat că nu
vorbește în vânt construind un club de
top în doar zece ani, cu continuitate
și performanțe la toate categoriile de
vârstă. A propos, unde am fi fost după
aceste zile fără golurile lui Mățan și
Andrei Ciobanu de la EURO U-21, sau
fără realizările lui Tănase, Ianis Hagi sau
Cicâldău de la echipa mare? Dar dacă nu
erau ciuruiți Lupescu, Mircea Lucescu și
Cristi Chivu?
Da, sfârșitul unei campanii poate și
trebuie să fie începutul alteia, care să ne
închidă rănile din suflet. Să ne arate că
oameni avem, trebuie doar să învățăm
cum să ne bucurăm de adevărata lor
valoare.
Eu mă angajez în fața dumneavoastră
să schimb această stare păguboasă de
lucru, să readuc adevărații specialiști
în posturile care le-au fost, din păcate,
refuzate. Atât despre echipa națională,
deocamdată. Pentru că altfel, problemele
sunt și mai mari!

INTERVIU

Interviu cu Eugeniu Cebotaru
(Academica Clinceni)
realizat de Bogdan Ormuz și Octavian Țopa

Eugeniu Cebotaru este un moldovean născut la Chișinău pe 16 octombrie 1984. A
debutat în prima ligă într-un CFR Cluj – Ceahlăul 1-1, disputat pe 24 februarie 2007.
Are patru sezoane jucate pentru Ceahlăul și două pentru Academica Clinceni, timp în
care a adunat 142 de meciuri și 17 goluri. Eugeniu Cebotaru are 65 de meciuri pentru
echipa națională a Moldovei!

1

Ești la al doilea
sezon la Academica
Clinceni. Te
așteptai ca în acest an
competițional echipa
să aibe asemenea
rezultate?
Da, sunt de doi ani la
Academica Clinceni și am
onoarea să fac parte din
această familie. O familie
pe care am creat-o toți
împreună într-un timp
atât de scurt! O echipă
tânără în Casa Liga 1, cu
rezultate bune. Poate,
pentru unii, care nu

văd munca noastră zi
de zi, acest lucru este o
minune. Dar când am
plecat la drum, în acest
campionat, eu eram
sigur că o să facem o
figură frumoasă, fiind în
cadrul clubului și văzând
munca zi de zi pe care o
facem! S-a strâns un grup
de jucători cu calitate
și caractere. Nu e ușor
să construiești într-un
timp atât de scurt. Avem
jucători profesioniști,
responsabili, cărora le
place fotbalul și care
fac această meserie cu

pasiune. Asta contează
foarte mult. Cum
spuneam, suntem un
grup foarte puternic.

2

Cum vezi finalul
de sezon regulat?
Care sunt şansele
Academicii Clinceni să
ajungă în play-off?
Finalul de campionat
e foarte strâns, multe
echipe speră la playoff.
Asta arată că e un
campionat interesant,
cu emoții și miză
până la ultima etapă.
Șansele sunt în mâinile
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noastre. Mai avem două
meciuri importante,
eu le consider cele
mai importante ale
campionatului. De aceste
două meciuri depinde
îndeplinirea obiectivului
nostru – participarea în
play-off. Trebuie să fim
foarte concentrați și să
fim pregătiți pentru
ambele meciuri pe toată
durata lor. Ne-am aflat
tot campionatul sus în
clasament și ne dorim
foarte mult să rămânem
acolo.

3

Cât de
importantă ar
fi o calificare în
playoff pentru echipă?
Dar pentru tine?
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Atât pentru echipă cât
și pentru mine ar fi o
calificare mult dorită și
un succes enorm. M-ar
face mândru și împlinit ca
fotbalist. Clubul ar crește
foarte mult ca imagine
și poate avea și o liniște
financiară pentru viitor,
care ar ajuta la dezvoltare.

4

Cunoşti foarte
bine jucătorii de
la tineret. Cum
ţi s-a părut naţionala
U21 a României la
turneul final de la
Euro? România a fost
eliminată fără să piardă.
Am urmărit toate
meciurile echipei
naționale de tineret la

acest turneu final. Mi-a
plăcut cum a arătat
echipa, determinarea
cu care au jucat. Băieții
și-au dorit foarte mult o
calificare și au meritat-o.
Dar, cu părere de rău,
nu au avut poate un pic
de noroc. România are
o generație frumoasă,
cu jucători talentați
și de calitate. Cred că
peste un timp scurt,
naționala României va
avea o generație cu un
viitor frumos, pe care o
așteaptă de mult timp
suporterii. Ar putea fi
o echipă care să-i facă
mândri pe fani și să-i
bucure cu un turneu
final.

INTERVIU

Interviu cu Andrias Calcan
(Politehnica Iași)
realizat de Lucian Lucescu și Octavian Țopa

Andrias Cristian Calcan este un oltean care a debutat în fotbalul mare tocmai în
Ardeal, la Universitatea Cluj, într-un meci de tristă amintire pentru ”șepcile roșii”
(Dinamo – U 6-0!). A mai evoluat în CASA Liga 1 pentru Viitorul Constanța și, acum,
Politehnica Iași. Are 63 de meciuri și opt goluri pe prima scenă a fotbalului românesc.
A mai jucat în cariera sa la Willem II Tilburg, FC Dordrecht, Almere City FC și Ujpest
Budapesta. Calcan va împlini 27 de ani săptămâna viitoare, pe 9 aprilie, prilej cu care
Liga Profesionistă îi urează multă sănătate și succes în carieră!

1

Te numeri printre
remarcații
Politehnicii Iași
în acest sezon fiind
al doilea marcator al
echipei ...
Mulțumesc! Golgeterul
nostru este Andrei Cristea,
unul dintre jucătorii
experimentați. Primele
două goluri le-am
marcat în prima partea a
sezonului și mă bucur că
echipa a câștigat grație
reușitelor mele cu FCSB,
în Liga 1, și la CFR, în Cupă.
În 2021, din păcate, chiar

dacă am înscris cu Sepsi și
Astra, Poli a obținut doar
un punct, la Sf. Gheorghe.
A mai fost și acea perioadă
când nu am evoluat din
cauza Covid-ului, dar a
trecut și acum sunt bine
fizic.

2

Care dintre reușite
îți place mai mult?

Asta ar trebui să aprecieze
cei pe care i-au bucurat
golurile mele, adică
suporterii. Din punctul
meu de vedere, fiecare

reușită are frumusețea
sa pentru că au fost și
din acțiune, și din fază
fixă. Dar, dacă ar trebui
să aleg, aș vota pentru
golul cu Sepsi pentru
că abia revenisem la
antrenamente după
izolarea cauzată de Covid.
Am primit o pasă de peste
35 de metri de la Onea
și am plasat balonul, nu
neapărat cu intensitate, la
colțul lung.

3

Cum apreciezi
revenirea în CASA
Liga 1?
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Am venit la Iași
după experiența din
campionatul Ungariei.
Cred că nivelul fotbalului
în România este superior
celui al vecinilor de la vest.
Sunt jucători de valoare în
competiția noastră. Cred,
totuși, că maghiarii stau
mult mai bine decât noi la
capitolul infrastructură.

4

Te așteptai să
ajungă Poli în
această situație?

Cu siguranță, nu.
Începusem bine sezonul,
chiar eram pe loc de
play-off la un moment
dat. Ne-am pregătit tot
timpul foarte bine. Din
păcate, nu am reușit să
continuăm rezultatele
bune din primele etape.
Nu știu dacă din cauza
problemelor financiare, ale
infectărilor cu Covid sau
din alte motive. Cert este
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că timpul trece, au rămas
doar 12 meciuri pentru noi
până la finalul sezonului
și trebuie să facem tot ce
putem pentru a continua
în prima ligă.

5

Chiar crezi că
poate fi evitată
retrogradarea?
Sunteți contați cu cele
mai mici șanse...
Eu chiar nu cred că
formăm un grup atât
de rău pe cât arată
clasamentul! S-au făcut
foarte multe schimbări
și, probabil, integrarea
jucătorilor noi nu se
face atât de rapid și
ușor. Sper ca victoria
din ultimul meci să ne fi
dat încrederea de care
aveam nevoie, să ne
deblocheze într-un fel și
să mai adunăm puncte în
cele trei meciuri rămase
din sezonul regulat. Apoi,

ne vom face și calculele
pentru play-out.

6

Ți-ai stabilit
planuri pentru
viitorul sezon?

Încă nu mi-am făcut
planuri pentru următorul
sezon. Atât timp cât sunt
aici voi da totul pentru
club. Rămâne de văzut ce
se va întâmpla din vară.
Mi-ar plăcea să continui.
Iașul e un oraș deosebit,
familia e cu mine aici.
Pentru asta e nevoie să
fim deasupra liniei la
finalul campionatului și,
poate, de la vară ne vom
bucura și de stabilitate
financiară la club. E un
lucru extrem de important
pentru a nu mai trece prin
aceste clipe grele și să ne
putem focusa strict pe
elemente fotbalistice, nu
pe alte griji care, desigur,
ne afectează.

Cronică
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Cristi Chivu și facerea lumii
realizată de Marius Mitran

În mai 2001, sunt 20 de ani
de atunci, mă îndârjeam să
inventez o revistă de sport.
Eram o mână de oameni şi,
redactor-şef fiind, căutam
un subiect care să ţină
coperta primului număr din
„Life Sport”. Nu subiectul îl
căutam de fapt, ci varianta
realizării lui. Îl alesesem pe
Chivu, care era, la doar 20
de ani, căpitanul lui Ajax, dar
şi al naţionalei, avea în spate un turneu
final, la Euro 2000, unde jucase alături
de Hagi, Gică Popescu şi Belodedici, de
Dan Petrescu sau Adi Ilie, cu care bătuse
Anglia, căreia îi şi marcase un gol. Vorbim
aşadar câteva zile la telefon, el, de regulă,
dintr-un Mitsubishi bleu, de pe artera A 10,
care lega Amsterdam Arena de casă, eu
din apartamentul de pe Dorobanţi, vizavi
de ASE, unde în 4 camere înghesuiserăm
şi redacţia, avea 5 oameni, şi layout-ul şi
secretariatul.
E totuşi mai, e cald afară, în caz că nu
iese întâlnirea, mai avem două subiecte
pregătite, unul cu viaţa şi opera lui Cornel
Dinu, fabulos în poveste şi replici, celălalt
cu retragerea lui Hagi, aproape mistică,
dar am zis hai să nu ieşim la debut cu o
retragere, fie ea şi a lui Gică...
Pe scurt, ne-nţelegem. Aterizez într-o
miercuri pe Schiphol, taxi, cu un Mercedes
condus de un turc care n-a coborât sub
150 la oră până la hotel. Avioane, cu zecile,
trec razant peste şoselele suspendate,
e zgomot, dar e încântător. La recepţie,
Cristi lăsase vorbă că vin, de altfel în 10
minute ajunge şi el. În semilumina barului
mă zăreşte şi, ca doi olteni parţiali (el pe
jumătate, eu, ca la rugby, pe trei sferturi),
ne salutăm sobri şi naţionalişti.
A urmat o seară minunată în
Amsterdam, mai întâi la stadion, unde
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am fost fotoreporterul
„Life Sport”, dar şi invitatul
căpitanului într-un vestiar
în care se simte nu doar
parfumul lui Danny Blind,
ci şi fumul de ţigară deacum trei decenii al lui Pişti
Covaci... Şi nu e doar o vorbă.
La un moment dat ne salută
cineva, pe româneşte. Îl
cheamă Bobby Harbst şi i-a
fost secund, pe vremuri, lui
Covaci, zice Cristi. Are vreo 70 de ani şi nu
înjură decât în maghiară, Pişti Covaci (sau,
dacă vreţi, Kovacs...) i-a zis că în română
sună rău şi nu-i poate traduce, oricum,
totul...
Stadionul e copleşitor, sala trofeelor e
mai mare ca Antipa al nostru, din Piaţa
Victoriei. Au până şi aparatul de radio
la care s-a ascultat acum vreo sută de
ani primul meci al Ajax-ului. Culoar.
Lung, lung, tapetat cu poze, Kluivert
se îmbrăţişează cu Finidi, după finala
câştigată cu Milan, în ’95, Pişti Covaci
alături de Crujff şi de trofeul Cupei
Campionilor din ’73, de la Belgrad, 1-0
cu Juventus, gol Rep... A doua Cupă a
Campionilor, a lui nea Pişti, zice Cristi, hai
mai bine să ieşim, zice, nu terminăm până
mâine. Ieşim. O mulţime nesfârşită de
puşti blonzi, albicioşi, zvelţi ori dolofani,
„sunt grupele de copii”, se reped la Cristi
să-l atingă, să dea mâna.
Şi totuşi ieşim. În centru, lângă
catedrală, mâncăm prăjituri. Câte două
fiecare. „Astea, pizza şi cartofi prăjiţi, dămi! Dar n-am voie cât vreau!”. Cristi e un
copil. E un copil?! Citisem în presa de pe
aeroport că toate marile cluburi ale lumii
îl vor, de la Real la Inter. Cum să fie copil?!
Cristi surâde, eu mă gândesc că ghiceşte
ce-mi trece prin cap. Şi totuşi e 2 mai, e
ziua Reginei, cine ştie ce va fi peste 10 ani,
azi sunt aici, e frumos. Îmi povesteşte de

Craiova, de Reşiţa, de moartea tatălui său,
Mircea, campion cu Ştiinţa în ’74.

echipei naţionale. Parcă n-aş trăi eu
propria mea viaţă. Dar o trăiesc, nu?”

„Cel mai frumos moment al vieţii mele?
În toate clipele pe care le-am trăit alături
de tata. Acum ştiu că, acolo unde e, nu
l-am făcut de ruşine”, că a învăţat multe
fiind singur, că-i datorează multe lui
Balaci, lui Sdrobiş, lui Jenei, care l-a adus
la naţională, „Ilie era prieten cu tata, lui
îi datorez plecarea la Ajax”, e soare afară,
Cristi îşi pune ochelarii şi simt că nu
surâde. „Tata m-a influenţat însă cel mai
mult în viaţă. Cât a trăit. Nu m-a dus la
fotbal cu forţa, deşi el a fost cu adevărat
fotbalist. Nu m-a obligat cu nimic, ba chiar
a insistat să mă ţin de carte. Mult timp
am făcut şi şcoală şi fotbal la acelaşi nivel,
iar tata nu m-a certat decât când aveam
vreun insucces la şcoală, nu la fotbal.”

Când scriu acum, după atâția ani,
vorbele rostite şi tipărite atunci în revistă,
zâmbesc eu. E două noaptea, e cald în
Bucureşti şi Chivu e în continuare la Inter
Milano, antrenează copii, după trei titluri
cu Ajax, o cupă a Italiei cu Roma, alte trei
titluri cu Inter, o cupă a Italiei şi titular
pe tot parcursul traseului încununat cu
Champions League, în 2010, lucru unic în
istoria fotbaliştilor români.

Insist cu Ajax. „Ajax... Mă sperie timpul,
acum 3 ani eram nimeni, azi valorez 25
de milioane de dolari şi sunt căpitanul

„Dar o trăiesc, nu? Ştii, când Wouters
m-a chemat, pe la mijlocul reprizei a doua,
în primul meci aici, şi mi-a zis că a cerut
schimbarea, să intru în centrul apărării
şi să joc ce ştiu eu, mi-au dat lacrimile.
Altă indicaţie nu mi-a dat. Ochii mi s-au
umplut de lacrimi şi ţin minte că au
început să-mi tremure picioarele. Prima
pasă am dat-o la portar, dar n-am greşit
nimic. Nimic n-am greşit.”
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Seara, când traversam piaţa mare,
îndreptându-ne spre cheiul Amstel-ului,
el mă întreba de revistă, apoi brusc mi-a
zis că e singurul fotbalist de la noi care
a ajuns să joace pentru echipa pe care a
iubit-o de mic. „Nu împlinisem 7 ani când
mama mi-a cusut Ajax pe un tricou... Ştii,
uneori, noaptea, mă gândesc dacă nu-s
ca-n povestea aia cu un mare învăţat care
inventase o sferă, o minge uriaşă capabilă
să se mişte singură. Regina a aflat şi l-a
chemat la palat, să-şi prezinte invenţia, iar
el s-a speriat. Panicat, a chemat un puşti
şi l-a rugat să intre în sferă şi s-o mişte la
semnalul lui, în caz că nu-i ţine formula.
A doua zi, în faţa Curţii, maestrul a rostit
formula, iar mingea s-a mişcat! Şi totuşi
învăţatul a refuzat premiul şi a plecat cu
capul jos, ruşinat că apelase la un şiretlic.
Pe drumul spre casă s-a întâlnit însă cu
puştiul pe care-l tocmise, fugea într-un
suflet să-i spună că nu putuse veni la
palat să se vâre în sferă... Aşadar, zâmbi
Maestrul, mingea se mişcase!! Singură!
Oare eu am mişcat-o cu adevărat? E real
totul?”, zice Cristi. În noaptea în care ridica
la Madrid, trofeul Ligii Campionilor, cu
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Interul, îmbrăţişat de Mourinho, ca de
tatăl lui, altădată, am vrut să-l sun, să-i
spun că da, s-a mişcat. N-am făcut-o.
Trecuseră nouă ani de la seara aceea,
de la Amsterdam, şi cred că ştia. Cu
siguranţă ştia.
În rest, revista a ieşit super, cum
plănuisem. Am lansat-o la hotel Sofitel
şi cu o vorbă a lui, tot de-atunci, pusă de
mine pe copertă: „Când mă uit în urmă
am impresia că nu eu am trăit tot ce-am
trăit.” Avea 20 de ani şi 7 luni. Eu aveam
34 şi eram mândru de interviu, de revistă,
de faptul că eram pe o scenă şi în sală
mâncau pateuri şi mă urmăreau şi ai mei,
tata, Cristina şi Adrian.
La Bucureşti e cald şi nu ştiu cum aş
putea să închei, pentru că nu ştiu cum
se sfârşeşte povestea carierei lui Cristi.
Nu ştiu dacă mai rămâne la Inter, nimeni
nu ştie încă. Ştiu doar cum a început şi,
în general, lucrurile bune în viaţă sunt
cele pe care le recunoşti din prima zi.
Când va veni ultima, aproape nici nu mai
contează.
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