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EDITORIAL
Despre fotbalul necunoscut
 Justin Ștefan, Secretar General LPF
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Am citit de curând un 
studiu din care rezulta, 
fără să încapă vreo 
îndoială, că milioane 
de oameni care ne 
sunt contemporani 
cred că Pământul este 
plat. Mai mult decât 
atât, într-una dintre 
cele mai dezvoltate și 
industrializate țări din 
lume, Italia, procentul 
celor care cred cu 
convingere acest 
lucru este de șase la 
sută. Italia, da! Marea 
cultură a omenirii își află rădăcinile 
acolo, Italia geniilor absolute, Da Vinci și 
Michelangelo, Italia lui Dante și a marilor 
inventatori Fermi, Marconi sau Volta, ce 
să mai vorbim de Galilei!

60 de milioane de locuitori are Italia, de 
unde rezultă că mai mult de trei milioane 
cred că Pământul e ca o farfurie, mergi 
ce mergi până la marginea ei și te uiți 
în jos, să vezi ce e dedesubt! Planeta pe 
care locuim nu este, așadar, ca o minge 
de fotbal, ci precum un teren. Ca să vezi! 
Iar unde e tușa trasată, gata, se termină 
spațiul de care dispunem.

Câți astfel de oameni or fi pe lume, 
în țări mai puțin dezvoltate? Câți or fi 
la noi? Încercați găsirea unui răspuns 
uitându-vă la fel de fel de oameni 
întrebați, în sondaje de stradă, una, alta.. 
Dar la fotbal și la politică ne pricepem 
toți, nu-i așa?

Oare despre avalanșa de păreri de 
pe Facebook, când știm cu toții ce a 
spus Umberto Eco despre cum s-a 
transformat acolo codașul satului în 
premiant, ce mai e de zis?

Și atunci, care va fi oare procentul 
corect din rândul celor care înțeleg cu 
adevărat toate provocările secolului 21, 
ideea de a construi în sport, în general, 
și în fotbal, în special, o nouă arhitectură, 
bazată pe reguli de marketing și 

transparență fără 
precedent?

Iată o sumă de 
întrebări, mai mult sau 
mai puțin retorice care 
se pot pune, trebuie 
să se pună chiar, 
pentru a înțelege care 
e destinația spre care 
ne îndreptăm cu atâta 
pasiune, atunci când 
e vorba despre noua 
civilizație a fotbalului 
mondial.

Fotbalul înseamnă 
fani, dar și investiții, 

tradiție, dar, în aceeași măsură, și 
inovație. Din păcate, nu toate opiniile pot 
ajuta la construcția unui fenomen care 
a devenit tot mai important în societate, 
dacă nu a ajuns, deja, la statutul de nouă 
religie.

Sunt însă și oameni care cred că 
planeta noastră este plată, iar fotbalul 
la o opinie de a fi convertit în propria 
unitate de măsură a valorii. Lucrurile 
sunt însă ceva mai complicate decât atât. 
Responsabilitatea este uriașă pentru 
cei implicați direct, tocmai din cauza 
puterilor uriașe ale fenomenului fotbal 
asupra civilizației de astăzi.

Responsabil, responsabilitate. Cuvinte 
cheie. Înțelegere, asumare. Alte cuvinte 
cheie.

Fotbalul are, cred, și el, ca exprimare 
în societate, un “șase la sută”, procent al 
oamenilor care își închipuie că știu fără 
să știe. Fotbalul necunoscut, neînțeles în 
datele lui elementare, reprezintă o altă 
provocare a acestor ani. Sunt judecați 
fotbaliști, antrenori, sunt judecate faze de 
joc, se dau sentințe. Asta e dintotdeauna, 
nicio surpriză aici. Dar amploarea 
fenomenului impune astăzi o altă 
exigență, nu (mai) e suficient să știi când 
e corner sau când trebuie să se acorde 
penalty! Ci mult mai mult…
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INTERVIU
Interviu cu Alexandru Ioniță 
(FC Rapid 1923)
  realizat de Lucian Ionescu și Octavian Țopa

1 Din păcate te-ai 
accidentat din nou 
în meciul cu Farul. 

Cum te simți și când 
crezi că vei putea reveni 
pe teren?

E prea devreme să știu 
exact cât va dura. Eu mi-
aș dori cât mai repede, 
normal, dar momentan 
e greu de spus când voi 
putea reveni. Probabil 
la anul, la prima vedere, 

pot spune că voi lipsi în 
jur de o lună și jumătate. 
Important e să mă refac 
bine și să fiu sănătos.

2 A venit prima 
înfrângere în 
deplasare din 

acest sezon. Nu ai jucat 
foarte mult, dar ce crezi 
că nu a funcționat?

Pare că nu mai suntem 
la fel de concentrați ca 

în primele etape atunci 
când rezultatele erau 
mult mai bune. Parcă ne 
lipsește dăruirea și nici 
nu mai avem aceeași 
agresivitate cu care 
reușeam să ne dominăm 
adversarii. Trebuie să ne 
revenim cât mai rapid.

3 Urmează 
meciurile cu FC 
Argeș, FCSB și FC 

Botoșani. Câte puncte 

386 de zile. Ar putea fi un titlu de film de Hollywood, dar e perioada în care Alex Ioniță 
II a stat departe de gazon. Motivele sunt cunoscute. Mai important e că talentatul 
mijlocaș de 26 de ani a revenit acasă, la Rapid, și a reușit în doar cele 106 minute jucate 
în acest sezon de Liga 1 să arate că fotbalul chiar nu se uită niciodată. A ținut Rapidul 
pe șine în două partide. A pasat la golul egalizator cu Dinamo și a scos un penalty în 
succesul cu Academica. Aceasta e partea plină a paharului pentru că norocul pare că 
încă nu îi arată, cel puțin deocamdată, toată fața. Bulgaru’, așa cum îl alintă tribuna 
giuleșteană, s-a accidentat din nou, dar promite să revină și mai puternic pentru a 
străluci și pentru a-i ajuta pe alb-vișinii.

Interviu



crezi că puteți obține în 
acest final de an?

Noi vrem toate cele nouă 
puncte, normal! Vom 
avea totuși adversari 
complicați, cu care 
absolut orice rezultat este 
posibil. Sunt trei meciuri 
grele, dar noi ne dorim 
victoria indiferent cu cine 
am juca.

4 La aceste partide 
vor reveni 
suporterii în 

tribune. Cum crezi că vor 
influența jocul vostru?

Toată lumea știe că 
suporterii Rapidului 
chiar sunt cel de-al 12-
lea jucător. Susținerea 
lor e unică și se simte 
imediat în jocul nostru. 

Îmi e dor să joc cu ei în 
tribune și abia aștept să 
ne revedem. Din păcate, 
accidentarea a făcut ca 
această revedere să se 
amâne pentru mine.

5 Obiectivul este 
salvarea de la 
retrogradare, dar 

ce șanse crezi că are 
Rapid pentru a obține 
un loc în play-off?

Momentan, suntem în 
cărți. Cred că șansele sunt 
50-50. Suntem în prima 
parte a clasamentului și 
încercăm să rămânem 
acolo, dar ne așteaptă 
meciuri grele. Vom lua 
fiecare meci în parte și 
vom încerca să scoatem 
maximul din fiecare.

6 Ai fost pe noul 
Giulești. Cum 
ți s-a părut 

stadionul?

Arată impresionant, mi-a 
plăcut mult. Totuși, sunt 
convins că atunci când 
vor fi și suporterii noștri 
în tribune va fi și mai 
frumos. Abia aștept să 
îl văd plin și să aud tot 
stadionul cum cântă.

7 Ce dorință ți-ai 
pus pentru 2022?

Una singură și cea 
mai importantă: să fiu 
sănătos. Asta e tot ce îmi 
doresc pentru că apoi 
voi putea trage pentru 
a reveni la cea mai bună 
formă a mea.
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INTERVIU
Interviu cu Thibault Moulin 
(Academica Clinceni)
  realizat de Bogdan Ormuz și Octavian Țopa

1 Ești în România 
de un an. De ce ai 
ales România și 

Academica Clinceni?

Alegerea a fost una 
normală, naturală. Mi 
s-a oferit ocazia să-mi 
relansez cariera după 
perioada petrecută în 
Grecia. Nu regret deloc 

decizia. Vreau să dau totul 
pentru club, chiar dacă 
în acest moment situația 
este mai complicată 
decât în sezonul 
precedent.

2 Sezonul 
precedent 
Academica 

Clinceni a avut un 

parcurs excelent. Ce s-a 
îmtâmplat în acest an 
competițional?

Echipa este schimbată, 
față de sezonul 
precedent. Este evident 
că situație foarte 
complicată. Dar ne vom 
salva. Suntem o echipă 
puternică. Trebuie doar 

Thibault Gaëtan Mathieu Moulin s-a născut pe 13 ianuarie 1990, la Fiers și a început 
fotbalul la Caen, fiind selecționat de două ori în echipa Under-21 a Franței. A mai 
evoluat în cariera sa pentru Châteauroux, Clermont, Waasland-Beveren (Belgia) și 
Legia Varșovia până să fie transferat de PAOK Salonic. Se întâmpla în ianuarie 2018, 
iar grecii au plătit atunci polonezilor 1.300.000 de euro pentru transfer, oferindu-i 
fotbalistului un salariu anual de 600.000 de euro.
Din păcate, Moulin nu a jucat decât două meciuri pentru PAOK, fiind împrumutat câte 
un sezon la Ankaragucu și Xhanti.  
La Academica Clinceni a ajuns în acest an și a evoluat în 29 de meciuri pentru revelația 
ediției trecute a campionatului.

Interviu
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să eliminăm cât mai 
multe dintre greșeli și 
să începem să câștigăm 
meciuri.  

3 Ce părere ai 
despre fotbalul 
românesc după 

un an petrecut în Casa 
Liga 1?

Campionatul românesc 
este la un nivel foarte 
bun. Sunt echipe bune, 
iar trei - patru echipe 
sunt foarte puternice. În 
general nivelul este bun, 
atât tehnic cât și fizic.

4 Ce vei face după 
ce termini cariera 
de jucător?

Obiectivul meu principal 

este devin antrenor. Dar 
nu la o echipă de seniori. 
Vreau să încep de jos. 
Cu o echipă de juniori. 
Vreau să fiu alături de 
copii atunci când încep 
să joace fotbal. Este foarte 
important pentru mine să 
îi ajut să fie mai buni pe 
teren, să învețe secretele 
fotbalului profesionist 
cât mai devreme. Nu mă 
grăbesc să ajung repede 
sus. Pas cu pas și sunt 
fericit. 

5 A fost un an 
dificil, pandemie, 
carantine. 

Ai reușit să vizitezi 
România?

Sunt concentrat pe 
meseria mea, care îmi 

ocupă foarte mult timp. 
Nu am vizitat foarte mult 
în România, mai mult 
Bucureștiul. Dacă voi 
rămâne mai mult aici, 
cu sigurnață voi vizita 
mai mult. Familia s-a 
adaptat bine aici. Suntem 
obișnuiți să călătorim. 
Joc în afara Franței de 
șase ani. Totul este mai 
ușor când ai experiență în 
schimbarea locuinței.

6 Cum este 
Bucureștiul 
pentru tine?

Bucureștiul este ideal 
pentru a trăi. Este capitala 
țării. Este plăcut și mă 
simt foarte bine aici.
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Odată, după ani în care 
ne tot marcase, în Ştefan cel 
Mare, Dudu, trecut de 30 de 
ani, s-a luptat aproape de 
unul singur cu noi… Craiova 
era Maxima – Maxima atunci 
şi i-am dominat rău în după-
amiaza aceea… A fost, până 
la urmă, 2-2, cu două goluri 
Dudu şi două Donose (cei doi 
„D”, ştiu, e inevitabil să nu te 
gândeşti la asta!), un meci 
crâncen de la care am plecat 
fericiţi, eu cu tata. Cine era însă Dudu cu 
adevărat aveam să aflu peste 17 ani, într-o 
duminică.

Undeva în centrul select al oraşului, o 
vilă discretă şi extrem de caldă, ca de altfel 
şi gazdele, domnul şi doamna Georgescu. 
Fosta Gheată (dublă!) de Aur a Europei 
era acum un ochelarist elegant, dar 
doamna, pe cuvânt de onoare, impresiona. 
Blondă, deschisă, cuceritoare, i-a povestit 
reporterului care eram viaţa şi cariera 
soţului, ca să zic aşa, minut cu minut. 

„Cu Gheata? Păi, după fiecare 
antrenament la Dinamo rămâneam 
cu Mircea pe teren să...” „Taci, dragă, că 
n-a fost aşa!” intervenea calin doamna 
Georgescu. „Eu cu Nelly Lucescu veneam, 
domnu’ Mitran, la fiecare meci şi la fiecare 
antrenament. În timp ce alţii, care se 
prezintă azi mari dinamovişti, fugeau la 
şpriţ, Dudu şi Mircea rămâneau încă o 
oră, pe ploaie, pe noroi, pe arşiţă, cum era, 
după caz, şi exersau în plus...”

Iar fosta Gheată de Aur confirma, 
întotdeauna, mândru de ce a făcut, de 
ce bine îşi aminteşte consoarta de tot şi 
toate şi de sufletul ei de aur care, iată-l, 
încă se manifestă. Aşa am aflat (şi n-am 
putut scrie atunci, dar după 13 ani sper 
că s-a prescris!) câtă muncă de lămurire 
a dus doamna cu generalii de la Interne 

(unde lucra şi dumneaei) 
ca Dudu să joace la echipa 
M.I., când trebuie şi cum 
trebuie. Ce om de aur a 
fost, este şi va fi, pentru 
eternitate, Mircea Lucescu 
(„are, dragă, măcar şireturile 
de la fiecare Gheată!”) şi, 
aproape previzibil, şi Nelly, dar 
ce dimpotrivă a fost, la toate 
şi mai ales la Dudu, celălalt 
mare, colosal dinamovist, 
Cornel Dinu.

Un lucru nu mi-a confirmat doamna. 
Povestea care zice că la un meci în 
Franţa, cu naţionala, după ce a reuşit să 
marcheze, Dudu s-ar fi dus spre Valentin 
Stănescu, în aplauzele stadionului şi i-ar fi 
spus: „Nea Tinele, cum se zice, dom’ne, în 
franceză mersi, că vreau să le mulţumesc 
oamenilor!” N-a confirmat, dar parcă nici 
eu n-am întrebat...

Apoi, seara lungindu-se, lângă un 
şemineu splendid, am aflat de unde 
ruptura atât de mare şi de nereparat cu 
Cornel Dinu.

Prin 1984, zice doamna Georgescu, şi 
Dudu confirmă, fosta Gheată de Aur a 
ajuns la Gloria Buzău, alături de Marcu, 
Cramer şi alţii. Era echipa ministrului de 
Interne, „dobitocul” Postelnicu. Ei bine, 
zice doamna, tot atunci la Dinamo, în club, 
Cornel Dinu i-ar fi dat jos de pe peretele 
celebrităţilor, tabloul Ghetei de Aur 
(duble!). Şi l-a pus pe al lui! Dar şi Mircea 
Lucescu, când s-a întors, anul următor, la 
Dinamo, l-a pus la loc şi l-ar fi dat jos pe-al 
lui... în fine, nu mai contează! Nu-i aşa că 
la Dinamo a fost, din toate timpurile, aşa, 
frumos, ca azi?

Acum, când Cristiano Ronaldo şi 
Messi mai au doar 4 goluri până la a-i 
bate recordul european, de 47 de goluri 

CRONICĂ
Gheata de Aur (II)
  realizată de Marius Mitran
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Cronicămarcate la cea de-a doua Gheată de Aur, 
în sezonul ’76-’77, nu pot decât să spun 
că putea fi pus, cu lejeritate, lângă cei doi 
ca simţ al porţii şi ca lovitură de cap, pe 
care cred că a avut-o cea mai bună din 
întreaga istorie a fotbalului, peste cea a lui 
Santillana ori a lui Gerd Müller. Tata zicea 
că nu şi peste Dumitrache, favoritul lui de 

dinainte de vara lui 1973, când…
Dumitrache şi Dudu. Tot doi „D”. Tata 

nu uitase vreodată când, prin ’68-’69, 
Deselnicu îi rupsese pe „Central” tricoul 
Mopsului, care îl ameţise în driblinguri, iar 
Dinamo bătuse Ştiinţa lui cu 7-1, parcă… 
Eu nu îl uit pe Dudu, un coşmar plutind 
blând, ca o fatalitate implacabilă
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