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EDITORIAL
Felicitări, CFR Cluj!
  Justin Ștefan, Secretar General LPF
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Cu o etapă înainte ca 
arbitrii să fluiere finalul în 
play-off, campioana ultimelor 
trei sezoane a reușit să iasă 
învingătoare și în cel de-
al patrulea, consecutiv, iar 
acum așteaptă fără emoții 
meciul care putea fi finala 
campionatului cu FCSB. 
Astfel că, marți, 25 mai, CFR 
Cluj va sărbători al șaptelea 
titlu din istoria clubului din 
Gruia, după cele cucerite în anii 2008, 
2010, 2012, 2018, 2019, 2020. Iar acum, 
aplauzele cuvenite băieților antrenați de 
Edward Iordănescu precum și tuturor 
celor care conduc acest club fanion al 
fotbalului românesc! Ceea ce nu e deloc 
puțin lucru.

Vicecampionilor, celor de la FCSB, le 
adresez, de asemenea, cu sinceritate, 
felicitări, și nu vreau să uităm, nici unul 
dintre noi, că și FCSB și Universitatea 
Craiova au făcut extrem de pasionantă, 
de-a lungul întregului sezon, lupta pentru 
locul întâi, pe care s-au situat, multe 
etape, fiecare dintre ele, dar care a rămas, 
în cele din urmă, ocupat de campioana 
en-titre, sau “în exercițiu”, cum le mai 
place unora să spună.

De asemenea, SEPSI OSK Sfântu 
Gheorghe s-a dovedit a fi o echipă 
cu adevărat formidabilă, extrem de 
competitivă și nu pot decât să remarc și 
să salut evoluția, din toate punctele de 
vedere, a acestui club care a crescut și 
continuă să crească exponențial, valoric și 
administrativ în aceeași măsură. Demnă 
de semnalat și, de ce nu?, de luat în 
considerare și de către alte cluburi din 
țară, nu neapărat doar din Casa Liga 1, 
ținuta întotdeauna fair-play a celor de 
acolo. Felicitări, domnilor, ați realizat 
lucruri minunate, și nu mă refer doar la 
locul din clasamentul final al play-off-ului!

FC Botoșani și Academica 
Clinceni, de asemenea 
merită aplauze pentru 
calificarea în play-off, 
pentru jocurile bune din 
întreg sezonul, pentru 
profesionalism și dăruire.

Nu a fost deloc un sezon 
facil, nici pentru campioană, 
nici pentru colegele ei de 
competiție care s-au calificat 
în play-off, și cu atât mai 

mult nu a fost ușor pentru cele zece 
echipe din play-out. Și acolo, meciuri 
interesante și un sfârșit de campionat 
cum nu știu să mai fi fost în ultimii ani pe 
prima scenă a fotbalului nostru.

Acolo, urmează meciurile de baraj, 
pentru stabilirea promovării/menținerii în 
Casa Liga 1, precum și confruntarea baraj 
deopotrivă dintre Chindia Târgoviște și 
FC Viitorul Constanța, pentru a avea o 
candidată la un loc în UEFA Conference 
League în disputa cu adversarul care 
va veni din play-off. Fie Universitatea 
Craiova, fie SEPSI Sfântu Gheorghe, 
în variante pe care nu are sens să le 
analizăm aici și acum, din lipsă de spațiu. 
Nu mai e mult până acolo. Emoțiile nu 
vor dispărea așa ușor și cred că nici nu 
trebuie să ne dorim să dispară. Există 
fotbal fără emoții? Probabil că nu...

Vom trăi și vom vedea, desigur.
Sunt ultimele meciuri ale unui sezon 

foarte greu, disputat în condiții de 
pandemie, de stres enorm și de efort 
susținut aproape fără încetare. Încă o 
dată aplauzele trebuie să se audă pentru 
învingători, dar aș vrea să subliniez că 
învingători suntem cu toții care facem 
parte din acest fenomen numit fotbalul 
românesc! Aplauze pentru campioni, 
pentru jucători, pentru fani, pentru 
patroni, pentru conducători. A fost un an 
greu. Dar atât de frumos!



PAGINA 3

BULETIN INFORMATIV // 21 MAI 2021

INTERVIU
Interviu cu Emil Săndoi 
(antrenor FC Chindia Târgoviște)
  realizat de Cristian Ionuț Marin și Octavian Țopa

1 Domnule Săndoi, 
echipa a încheiat 
play-out-ul cu 

o remiză pe terenul 
lui Dinamo. Cum 
comentați? 

Sunt mulțumit de 
rezultat, nu neapărat de 
jocul practicat în fața lui 
Dinamo. Fiind ultimul 
meci din campionat și 
aflându-ne cu obiectivul 
principal îndeplinit, 
menținerea în Liga I, 
poate băieții nu s-au 
capacitat la maximum 
sau nici noi nu am știut să 
îi capacităm. I-am felicitat 
că nu am primit gol, am 

plecat cu un rezultat de 
egalitate de pe terenul 
unei echipe care venea 
după cinci victorii 
consecutive.

2 Chindia a 
terminat 
campionatul pe 

locul 7, după ce multe 
etape a cochetat cu 
locurile de play-off. 
Cum apreciați această 
clasare?

Cred că am avut 
constanță în rezultate 
pe tot parcursul acestui 
sezon, nu doar în jocurile 
din play-out. La finalul 

turului sezonului regulat 
eram pe locul 6. Ultima 
etapă din sezonul regulat 
am jucat-o cu calificarea 
în play-off pe masă, la 
Pitești. Am terminat 
campionatul pe poziția 
a șaptea, nu cred că este 
întâmplătoare. Din nouă 
meciuri disputate în 
play-out am pierdut unul 
singur, cel cu Viitorul. A 
fost un campionat foarte 
echilibrat, diferența a 
făcut-o concentrarea în 
anumite momente ale 
jocului. Poate la începutul 
campionatului mulți ne 
credeau o victimă sigură. 
Iată că nu a fost așa. 

Emil Săndoi a salvat-o de la retrogradare pe Chindia Târgoviște în sezonul trecut și a 
făcut din ea una dintre revelațiiile actualei ediții, ratând la mustață prezența în play-off, 
câștigând turneul play-out și fiind acum la doi pași de prezența în preliminariile UEFA 
Conference League. În vârstă de 56 de ani, Emil Săndoi a arătat încă o dată de ce este 
unul dintre cei mai apreciați antrenori din CASA Liga 1.

Interviu
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Jucătorii au simțit anul 
trecut ce înseamnă să 
fii pe ultimul loc, să dai 
un baraj și să te salvezi 
de la retrogradare. În 
discursurile de dinaintea 
meciurilor le-am 
reamintit situația din 
campionatul precedent. 
Obiectivul nostru a 
fost, de fiecare dată, 
să ne păstrăm la o 
anumită distanță față 
de echipele din subsolul 
clasamentului. Va trebui 
să fim foarte atenți și de 
acum încolo, pentru că 
lucrurile se pot răsturna 
foarte repede. 

3 Ați pus probleme 
serioase multor 
echipe din prima 

parte a clasamentului. 
Ne gândim aici la egalul 
cu CFR Cluj sau victoriile 
cu Craiova și Sepsi, toate 
obținute în deplasare. 
Cum a fost posibil?

Am arătat că suntem o 

echipă disciplinată, care 
știe ce are de făcut pe 
teren. Cred că am fost 
o echipă incomodă în 
acest sezon al Ligii I. Am 
demonstrat că putem să 
punem probleme oricui, 
am câștigat în deplasare 
la echipe de pe podium 
sau din apropierea 
podiumului. 

4 Urmează barajul 
cu Viitorul, 
miercuri, la 

Buzău, semifinala 
pentru calificarea în 
preliminariile UEFA 
Conference League. Cum 
veți aborda această 
partidă?

Ar fi interesant ca barajul 
să se joace cu spectatori. 
Fotbalul are nevoie de 
spectatori, iar spectatorii 
au nevoie de fotbal, și 
asta nu doar la noi, ci 
peste tot în lume. E bine 
că lucrurile se reglează și 
în această privință. Sunt 

jucători la Viitorul pe care 
i-am antrenat la echipa 
națională de tineret. 
Acolo se cresc fotbaliști 
pe bandă rulantă. Sper 
ca și jucătorii noștri care 
sunt împrumutați de la 
Viitorul (Iacob, Căpușă și 
Dulca) să aibă drept de 
joc, așa ar fi normal. Dacă 
tot am ajuns în această 
situație, îmi doresc să 
mergem mai departe. 
Sperăm să ne luăm 
revanșa, pentru că în 
acest sezon nu am învins 
niciodată Viitorul (1-1, 
0-0, 0-2). Ne vom vinde 
scump pielea și, dacă 
avem această posibilitate, 
de ce să nu încercăm să 
ne calificăm în cupele 
europene? Este posibil 
orice. Așa cum am produs 
surpriza pe parcursul a 
39 de etape, e posibil să 
o producem și acum și să 
mergem în Conference 
League.
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INTERVIU
Răzvan Pleșca s-a retras 
după 16 sezoane în CASA Liga 1!
  realizat de Alex Pîntea și Octavian Țopa

1 După ultima etapă 
și victoria împotriva 
Politehnicii Iași:

”Era greu să ne încurce 
Politehnica Iași pentru 
că era o echipă deja 

retrogradată, are probleme 
financiare și mulți jucători 
de bază nici nu au mai 
făcut deplasarea. A fost 
unul dintre cele mai 
ușoare meciuri din cariera 
mea pentru că aveam deja 

3-0 în minutul 15”

2 Despre sezonul 
2020-2021:

”A fost un sezon ca toate 

Răzvan Nicolae Pleșca s-a născut pe 25 noiembrie 1982, la Arad, dar viața și cariera îi 
vor fi legate definitiv de Mediaș. A debutat în prima ligă  pentru FC Național, avându-l 
ca antrenor pe Water Zenga, idolul său dintotdeauna. Se întâmpla în 31 august 2003, 
într-o partidă pierdută de ”bancari” cu Dinamo.
Au urmat un transfer la Politehnica Iași și patru sezoane jucate în tricoul echipei alb-
albastre. În anul 2010 a semnat cu Gaz Metan și, exceptând sezonul 2015-2016, când 
echipa a retrogradat și a fost împrumutat la FC Botoșani, a apărat poarta echipei din 
Mediaș până la retragere. Are 304 meciuri jucate în CASA Liga 1, iar cea mai bună 
poziție în clasament a ocupat-o chiar cu echipa pe care a iubit-o cel mai mult. Tot 
cu Gaz Metan a fost aproape de grupele UEFA Europa League, în vara anului 2011, 
pierzând dramatic calificarea în fața Austriei Viena.
Răzvan Pleșca s-a retras la finalul acestui sezon și, probabil, vă rămâne în continuare 
aproape de fotbal. Liga Profesionistă de Fotbal îl felicită pentru cariera și conduita lui 
sportivă și îi urează succes în viață!

BULETIN INFORMATIV // 21 MAI 2021
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celelalte sezoane din 
cariera mea. În mare 
parte, de cele mau multe 
ori m-am luptat pentru 
evitarea retrogradării. 
Mă bucur că am reușit 
să-mi ajut echipa să-și 
îndeplinească obiectivul 
și sper ca, pe viitor, Gaz 
Metan să-și propună 
obiective mai îndrăznețe”

3 Despre momentul 
retragerii:

”Evident că am un regret 
că mă retrag din fotbal, 
mi-aș dori să fiu mai tânăr, 
dar cred că lucrul acesta 

și-l dorește toată lumea, 
nu-i așa? Ăsta este mersul 
vieții, peste toți trec anii, 
iar eu mă bucur că m-am 
retras într-un moment în 
care nu mă înjură lumea”

4 Despre planurile 
făcute pentru 
viitorul apropiat:

”Deocamdată mă gândesc 
doar la vacanță! Anul 
trecut a fost problema cu 
pandemia generată de 
COVID – 19, campionatul 
a început foarte repede, 
nu am am timp nici să 
respirăm. În iarnă am stat 
iarăși puțin cu familia, așa 

că acum mă odihnesc 
două săptămâni, poate 
o lună și apoi voi vedea 
pe ce drum o apuc. Voi 
vedea dacă pot rămâne în 
cadrul clubului, am câteva 
gânduri legate de viitorul 
meu profesional”

5 Despre o posibilă 
carieră în 
televiziune:

(Zâmbește) ”Am trac în 
fața camerelor tv, dar 
poate mă ajutați voi, 
ziariștii, să depășesc 
acest inconvenient”

PAGINA 6
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Ianuarie 1936. Prietenul 
de dame, razii şi dosare al 
Majestăţii Sale Carol al II-lea, 
zis Carolică, generalul Gabriel 
Marinescu, zis „Împăratul”, 
devine preşedintele 
Venusului. N-are încă 50 
de ani, dar are, în schimb, 
multe de plătit. Noaptea iese, 
din când în când, făcându-i 
escortă, cu Suveranul, 
uşor deghizat. Caută fete 
frumoase pentru priapicul rege, asta când 
nu le aleg din cabinele de machiaj ale 
marilor teatre bucureştene. Într-o astfel de 
noapte obţine şi conducerea „negrilor”.

Punct şi de la capăt. E fericit ca 
atunci, în august 1917, când celălalt 
rege, Ferdinand, Întregitorul, îl decorase 
cu Ordinul „Mihai Viteazul”, ca tânăr 
comandant de batalion din Regimentul 
2 Vânători de Gardă pentru eroismul 
arătat în luptele de pe valea Putnei. Fiu 
de militar de carieră, e la post şi în iunie 
1930, când după 4 ani de la renunţarea 
la tron, Carol al II-lea se întoarce în ţară. 
Colonelul Marinescu încalcă toate ordinele 
ierarhice şi îl conduce pe Carol de la gară 
la Palatul Cotroceni. Peste două zile e 
avansat general, peste alte două e numit 
prefect al Poliţiei Capitalei. Iubeşte pe 
Venus şi e nelipsit de lângă Alexandru 
Elădescu, patronul „negrilor” conduşi de 
căpitanul lor şi al naţionalei, Ghiţă Albu. 
Venus are 5 titluri în palmares, ultimul 
în ’34, dar marea şi totala ambiţie a 
generalului e Cupa României. La a doua 
ediţie, în ’35, Venus, campioană en-titre, 
pierde în semifinale, 2-4 cu Ripensia lui 
Dobay. Acum a venit însă, în Splai, chiar 
Împăratul! Generalul nu stă pe gânduri 
şi, între două razii la bordel şi altele la 
cazinouri, strânge banii negri ai „negrilor”. 
Soseşte în capitală sub protecţia sa, care 
era oricum măcar la fel de puternică şi 
perfidă ca a Regelui, David, portarul care 
în aprilie ’40 va primi la Roma, după un 

Italia – România, chiar de 
la Papă, apelativul de „Il 
Dio”, vine apoi, de la ICO 
Oradea, Bodola, probabil 
Balonul de Aur al Europei 
Centrale, pregătit să lupte 
cu Rapidul „minunii blonde” 
Giussy Baratky. Sfera vine 
de la „U” Cluj, grecul Humis 
doar pentru un milion de 
lei, fraţii Volodea, Colea şi 
Petea Vâlcov (ultimul avea să 

moară pe front, în 1943, în Crimeea!) vin 
de la Mihai Viteazu, o echipă din Chişinău, 
Silviu Ploeşteanu şi Juhasz sunt vedetele, 
aşa cum fuseseră în 1930, la primul 
Mondial, cel din Uruguay, portarul Jean 
Lăpuşneanu şi atacantul Stanciu, cel care 
a marcat golul desprinderii în victoria cu 
Peru.

Punct şi de la capăt. El, generalul, ştie 
toate acesta. Are putere, are bani şi are 
Venusul. Nu are însă Cupa, pentru că şi 
cu echipa stelară pe care o construieşte, 
Venus, pierde iar în semifinale, 1-5, în faţa 
Rapidului!

Punct, punct, punct şi de la capăt. 
În 1938 „Gavrilă” nu mai are răbdare 
şi după 1-2 în Giuleşti, în faţa a 30.000 
de oameni, record interbelic, tot în 
semifinale, pune să fie arestaţi Baratky, 
Auer, Vintilă (Cossini) şi Raffinsky, ridicaţi 
direct de la restaurantul „Luther”, unde 
sărbătoreau victoria. Povestea se ştie, o 
spune inegalabil Ioan Chirilă în „Glasul 
roţilor de tren”. Costică Bauer, managerul 
Rapidului, cere audienţă la „Împărat” şi 
el însuşi cere şi rejucarea, ştiind că altfel 
n-are şanse să-şi scoată băieţii din arest. 
La rejucare, la pauză e deja 4-1, Baratky 
şi Auer reuşind câte o „dublă”. Humis, 
primind o pomană de la Vintilă – „trage 
şi tu, grecule!” – înscrie şi el şi se termină 
4-2. Bizar, după meci, generalul coboară la 
cabine şi-i felicită pe... rapidişti, cerându-le 
să-l numească şi acolo preşedinte. „Măcar 
aşa să beau şi eu din Cupă o gură de 

CRONICĂ
Rapid – Venus, undeva, cândva
  realizată de Marius Mitran
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şampanie!”
Din nou, de la capăt. „Gavrilă” are încă 

gloanţe. Impune ca Ripensia, Chinezul, 
Unirea Tricolor, Victoria şi „U” Cluj, 
Maccabi, Gloria Arad să-l numească 
preşedinte de onoare fiecare în parte! 
E şi „vice al FRF şi, la orizont, în 2 iulie, 
e iar semifinala, clasic, cu Rapid. Venus 
pierde cu 0-2 şi generalul, ajuns între timp 
ministru de Interne, mai strânge o dată 
din dinţi.

Punct şi de la capăt. Anul 1940. 
Campioană pentru a opta şi ultima oară, 

Venus nu mai cade în semifinalele Cupei 
cu Rapid, ci cu Sportul Studenţesc. E 
victorie, cu 4-2, şi în finală e Rapid, 2-0 cu 
Dacia Unirea Brăila. Generalul e pregătit, 
echipa e mare, Regele e pe tron, războiul 
ne-a ocolit! Urmează cea mai lungă, 
dură, frumoasă şi crâncenă finală din 
istoria Cupei României. O finală întinsă 
pe durata a 194 de zile, jucată şi rejucată 
de 4 ori. Totul despre acea finală, acel an, 
sfârşitul lui Venus şi al generalului ei însă, 
săptămâna viitoare!
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