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Un an atipic și 
complicat, totuși ceva 
mai așezat decât cel 
care l-a precedat, își 
trăiește ultimele zile. În 
calendarul pe 2021, luna 
decembrie este și finalul 
unui sezon fotbalistic 
dens și, de cele mai 
multe ori, responsabil 
pentru o stare de spirit 
definitorie și aparținând 
acestui sport. Fotbalul e 
totul pentru foarte mulți 
dintre noi și de aici vin 
obligațiile care, în această perioadă a 
anului, presupun o linie de bilanț și nu 
numai.

Casa Pariurilor Liga 1, după o perioadă 
care s-a înscris în această paradigmă 
a evenimentelor multiple, a ajuns la 
borna cu numărul 21, după care va lua 
o pauză de odihnă, binemeritată și care 
va determina, la rândul ei, aceeași linie a 
concluziilor.

În câteva zile vom afla și numele 
viitorului selecționer al echipei naționale, 
România urmând să joace însă primele 
meciuri oficiale în luna iunie a anului 
care urmează, în Nations League, o 
competiție, se pare, mai importantă 
decât a lăsat să se înțeleagă la început. 
O cale de acces către turneul final, poate 
chiar cea mai lejeră dintre toate.

De reținut și de jucat această carte. Mai 
bine zis, și această carte.

Altfel, fotbalul românesc încheie anul 
calendaristic cu un bilanț care admite 
verdicte.

“Nullum est iam dictum, quod non sit 
dictum prius”. În traducere, din limba 
latină, fraza spune că “nu este nici 
un cuvânt care să nu fi fost spus mai 
înainte”. Terențiu este autorul ei, dar 
adevărul care este în aceste cuvinte l-a 

depășit pe cel care a 
scris-o.

Mi-a părut că se 
potrivește acestui 
moment de bilanț, al 
concluziilor obligatorii.

Așadar, ce s-ar mai 
putea spune când, în 
aparență, totul s-a spus? 
Poate doar faptul că 
particularitățile anului 
2021 merită o discuție 
separată și ceva mai 
amplă.

Autorul latin al 
adevărului din această frază vrea să 
spună că și el, Terențiu, spune ceea ce 
alții au mai spus înaintea lui, sigur sub 
o altă formă. Nimic nu e nou sub soare, 
nu-i așa? Deși eu cred că, în fiecare zi, 
ceva tot trebuie să fie altcumva decât a 
fost ieri…

Finalul de sezon poate să se 
interpreteze și ca un debut de sezon, 
pe principiul “un sfârșit e un început”, 
important, esențial chiar, este cu ceea ce 
rămânem, cu toții, după toate aceste zile 
care au trecut așa cum au trecut.

Dar poate că e chiar mai bine să 
nu privim înapoi, nici cu mânie, nici 
altminteri, ci doar înainte! E un demers la 
care promit să revin la începutul anului 
viitor, pentru că și 2022 se anunță un 
an care va oferi subiecte de discuție și 
dileme care vor merita a fi desfăcute și 
comentate.

Din meciurile Casei Pariurilor Liga 1, tot 
mai interesante cu cât ne apropiem de 
finalul sezonului regular,  ceea ce trebuie 
spus obligatoriu este că mai sunt, după 
acest Decembrie 2021, destule etape 
care să spună altceva decât poate ne 
așteptăm. E loc de mai bine, e loc de un 
entuziasm pe care fotbalul nostru trebuie 
să facă totul ca să-l recupereze!
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INTERVIU
Interviu cu Adrian Scarlatache 
(CS Mioveni)
  realizat de Silviu Mihai și Octavian Țopa

1 Întrebare directă: 
cum te simți 
evoluând împotriva 

lui Dinamo, echipă 
cu care ai avut cele 
mai mari realizări ale 
carierei?

Un meci de care pe 
care, pentru că și ei 
sunt în partea de jos a 
clasamentului. Am mai 

jucat contra lui Dinamo 
de câteva ori, cu alte 
echipe. E drept că am 
evoluat acolo în trecut, 
dar acum a fost un meci 
ca oricare altul pentru 
mine. Întotdeauna îmi 
doresc să câștige echipa 
mea, chiar dacă am 
jucat șase - șapte ani 
acolo. Nu uitați că, anul 
trecut, am făcut 1-1 cu FC 

Hermannstadt la ei. 

2 Îți mai aduci 
aminte prima 
dată când ai venit 

la Mioveni? Cum ai găsit 
atunci pe CS Dacia și 
cum ai găsit acum pe CS 
Mioveni?

Îmi aduc perfect aminte, 
era cu totul altă echipă. 

CS Mioveni se luptă în acest prim an de Liga 1 să se mențină în primul eșalon, iar unul 
dintre jucătorii cu experiență la care s-a apelat este fundașul Adrian Scarlatache. Fost 
dinamovist, câștigător de trofee cu trupa din Ștefan cel Mare, ”Scarla”, cum îl strigă 
coechipierii săi, crede că echipa este îndreptățită să spere la salvare, având în vedere 
jocul practicat. Jucătorul de bază din linia de defensivă a rememorat prima venire la 
Mioveni, în 2007, dar și-a adus aminite și de câteva dintre realizările carierei. 

Interviu



Am avut un lot bun, cu 
Sorin Cârțu antrenor, iar 
campionatul era mult 
mai puternic, cu șase - 
șapte echipe cărora era 
greu să le faci față. Nu 
știu dacă era diferență 
foarte mare între echipa 
de atunci și cea de acum. 
Acum lucrurile sunt pe un 
făgaș bun, iar dacă mai 
strângem puncte o să fie 
OK pentru vacanța de 
iarnă. Avem un obiectiv 
pe care ni l-am propus și 
suntem în grafic. Avem, 
de asemenea, și speranțe 
de viitor că lucrurile vor 
merge bine, mai ales 
dacă vor mai fi aduși trei 
sau chiar patru jucători.

3 Ce relație ai 
cu antrenorul 
Pelici? Întrebăm 

pentru că el te-a adus la 
Mioveni ...

Nu mai lucrasem cu 
Mister până acum! Am 
o părere bună despre 
el, lucrăm împreună 
pentru prima dată cum 
am mai spus,  prea multe 
nu ar fi de adăugat.  El 
are o relație bună cu toți 
jucătorii și sunt convins 
că nici lui nu-i este ușor, 
pentru că nu avem un 
lot chiar echilibrat din 
punct de vedere valoric 
și numeric. Dar, totul 
decurge OK până acum.

4 Ce înseamnă 
pentru Mioveni 
impactul cu Liga 

1, cum l-ați simțit?

Într-adevăr, sunt mulți 
jucători care nu aveau 
experiența Ligii 1. Chiar 
și așa, au făcut treabă 
foarte bună. Este 
diferență destul de mare 
între Liga 1 și Liga a 2-a, 
dar am demonstrat că 
merităm să rămânem în 
continuare la acest nivel. 
Avem nevoie de câteva 
întăriri în iarnă, jucători 
care să fie titulari și atunci 
cu siguranță ne vom 
descurca mai bine.
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INTERVIU
Interviu cu Marco Dulca 
(Chindia Târgoviște)
  realizat de Cristian Ionuț Marin și Octavian Țopa

1 Cum ți se pare 
parcursul echipei 
tale din acest 

sezon?

Încă nu ne-am ridicat la 
nivelul pe care l-am avut 
sezonul trecut, dar sunt 
sigur că avem puterea de 
a reveni și a demonstra 
încă o dată forța acestui 
grup. E un campionat 

mult mai greu ca cel de 
anul trecut, trebuie să 
recunoaștem.

2 Cât de mult 
e influențată 
poziția din 

clasament de arbitraje?

Dacă nu erau acele 
greșeli de arbitraj 
împotriva noastră sunt 

sigur că aveam cel puțin 
șase puncte în plus 
în momentul de față. 
Influențează foarte mult 
aceste erori, atât poziția 
echipei în clasament, 
dar mai ales moralul 
jucătorilor.

3 Cum vezi ultimul 
meci, cel de 
duminică, de la 

Marco Alexandru Dulca s-a născut pe 11 mai 1999, la Pohang, în Coreea, acolo unde 
tatăl său, fostul internațional Cristian Dulca, evolua pentru Steelers. A început să 
joace fotbal încă de la vârsta de cinci ani, la Universitatea Cluj. După alți zece ani, și-a 
continuat junioratul la Academia lui Swansea City. Transferat de Viitorul Constanța 
(actuala Farul), a debutat în prima ligă pe 28 iulie 2019, în partida Viitorul – FC 
Hermannstadt 3-2.

Achiziționat definitiv de Chindia Târgoviște, Marco Dulca a adunat deja 61 de meciuri 
pe prima scenă la doar 22 de ani! A evoluat pentru naționalele U-15, U-17 și U-21, și a 
reprezentat România la Jocurile Olimpice de la Tokio.

Interviu

PAGINA 5

BULETIN INFORMATIV //  17 DECEMBRIE 2021



Giurgiu, cu Academica 
Clinceni?

Urmează un meci foarte 
greu, cu o echipă în 
revenire de formă. Chiar 
dacă nu stau bine în 
clasament, cei de la 
Clinceni au jucători cu 
calitate, care pot să facă 
diferența. Niciun meci nu 
mai este ușor, dar trebuie 
să mergem la Giurgiu cu 
gândul la toate cele trei 
puncte.

4 Sunt șanse să 
reveniți acasă în 
finalul sezonului. 

Ce ar însemna pentru 
tine să joci în sfârșit la 
Târgoviște, în fața unui 
stadion plin?

Aștept de când am 
venit la Târgoviște acest 
moment și sper să se 
întâmple cât mai repede 
posibil. Sunt foarte mulți 
suporteri care așteaptă să 
ne vadă acasă. Împreună 
cu ei, Chindia va arăta 
mult mai bine! Pentru 
mine ar fi un sentiment 
plăcut să joc pe noul 
stadion și sper să ajut 
această echipă cum pot 
eu mai bine.

5 Cum a fost anul 
2021 pentru 
fotbalistul și omul 

Marco Dulca?

Pentru mine acest an 
se termină excelent. Am 
participat la Campionatul 

European U-21, am 
reprezentat România la 
cea mai mare competiție 
sportivă din lume, 
Jocurile Olimpice, și am 
avut evoluții bune și la 
echipa de club. Desigur, 
mai sunt multe de pus la 
punct pe plan profesional, 
dar timpul și munca de 
la antrenamente mă vor 
ajuta să le rezolv pe toate. 
În afara fotbalului, sunt 
un om împlinit și fericit. 
În primul rând, pentru că 
sunt sănătos, iar mai apoi 
pentru că am familia și 
iubita lângă mine, care 
mă susțin indiferent de 
situație. Ei mă ajută să 
devin mai bun în tot ceea 
ce fac.
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Republica Federală Craiova. 
Am auzit prima oară această 
formulare prin care se încerca 
definirea Marii Echipe în 1983, 
pe 17 martie, a doua zi după 
calificarea în semifinale. 
Eram în Cişmigiu, acolo 
învăţam, la Liceul Lazăr. Azi, 
când scriu, e tot ziua aceea, 
17 martie, doar anii, ceva din 
viaţă şi vremea diferă. Dar nu 
foarte mult…

Atunci, cu geanta mea alb-
albastră pe umăr (era de la Air France, o 
primise mama de undeva, cred), am auzit, 
în Cercul Microbiştilor (sau „La Careu”, 
cum i se zicea uneori) această definiţie 
a Craiovei. Ne calificaserăm, eram de 
24 de ore în semifinalele Cupei UEFA, 
eliminaserăm pe Kaiserslautern şi eram 
foarte fericit. Tare fericit eram. Cum ieşeai 
pe poarta liceului, care e tot în Cişmigiu, 
făceai dreapta, intrai pe o alee mai largă 
şi, după zumzetul care se auzea dintr-o 
anume direcţie, ghiceai unde trebuie să 
ajungi. „Careul” era chiar aşa, un careu 
cu câteva mese de piatră unde se juca 
şah şi cu un spaţiu în mijloc, în care se 
strângeau vorbitorii şi ascultătorii lor. 
Oricând vorbitorul putea deveni unul 
dintre ascultători şi viceversa. Stăteam 
aşa, neîndrăznind vreodată să vorbesc 
(eram elev, cu matricola pe braţul stâng, 
ce Dumnezeu, bine că mă lăsau să ascult!) 
şi nu mă mişcam, decât de la un grup 
la altul, ore în şir. Dacă astăzi pot susţine 
orice polemică pe lumea asta, de-acolo mi 
se trage. Şi de la tata, pe care nu l-am auzit 
niciodată lipsit de argumente. Dar tonul, 
zeflemeaua, ironia, încadrarea subiectului 
şi a inamicului care te atacă, de acolo îmi 
vin. Şi sper că le mai am, neexersându-le 
de mult…

În fine, ascultam. Era primăvară, 
aveam un zâmbet liniştit, îmi închipui, 
pe faţă, AI MEI erau stăpânii lumii! Mă 
rog, cel puţin ai României şi ai Europei 

cu certitudine… De câteva 
luni, până să fi ajuns, ieri, 
în semifinale, Craiova mea 
eliminase numai campioni 
mondiali şi viitori campioni 
mondiali, aveam să aflu în 
anii de dincoace de acea zi. 
Graziani, Antognoni, Bertoni, 
Passarella, Brehme (cel care 
avea să dea golul victoriei, 1-0, 
în finala Mondialului din ’90, 
cu Argentina), Briegel, Tigana, 
Trésor, Dieter Müller, Gresse, 

cei care îşi vor pune apoi titlul european în 
palmares. Sau îl aveau deja, cazul nemţilor. 
Cu toţii plecaseră în genunchi din faţa 
Craiovei MELE şi normal că mă interesau 
discuţiile, frate! Păunescu scosese în ziua 
aceea o „Flacără” specială, cu Cămătaru şi 
Briegel într-un duel din care se vedea clar 
că neamţul era „subordonat” de Cami… În 
buzunar aveam ziarul „Sportul” cu cronica 
lui Eftimie Ionescu şi textul cu „Craiova 
Maxima” al lui nea Vanea Chirilă.

…Oamenii discutau, erau mulţi, cel 
puţin vreo şase grupuri, de obicei erau 
două-trei… Unul însă era mai mare ca 
toate. Îl domina un medic de la Spitalul 
de Urgenţă, care apărea foarte rar pe-
acolo, poate o dată pe lună sau de două 
ori, dar care vorbea strălucitor, ironic şi cu 
un umor debordant. Nu ţinea cu Craiova, 
ţinea cu Steaua, dar o apăra întotdeauna 
pe Craiova de „câinoşenia” dinamoviştilor, 
pe care, genetic cred, nu-i putea admite 
în peisaj. La el auzisem, cu ceva vreme 
în urmă, celebrul argument pentru care 
Lucescu trebuia să joace la mijloc, în 
naţională, cu Ţicleanu şi nu cu Augustin. 
„E mai bun, dom’le, Augustin, zicea unul 
că-s eu dinamovist, dar e mai luptător, e 
mai muncitor, Ţicleanu e mai tehnicuţ, aşa, 
dar e tot cu fuga, e mai fragil…” „Dom’le, 
zice doctorul – pe care îl am şi acum în 
faţa ochilor, înalt, peste 1.90, cu ochelari, 
undeva pe la 45-50 de ani – dom’le, 
dacă e luptător, să se ducă, dom’le, în 

CRONICĂ
Între Augustin și Țicleanu (I)
  realizată de Marius Mitran

Cr
on

ică
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CronicăAfganistan, că au intrat ruşii acolo şi au 
nevoie de oameni, am auzit.” „Hai, dom’ne, 
că dumneata tot timpul faci mişto! 
Dom’ doctor, vă zic eu, e mai harnic, mai 
muncitor Augustin…” „Păi, dom’le, dacă e 
muncitor, angajaţi-l la Uzinele Republica, 
la Ţevi Sudate, la Electromagnetica, 
undeva, dacă zici că e muncitor… Eu 
vorbeam de fotbalişti, nu de muncitori… 
Mai ţii minte meciul cu Bordeaux, ce gol 
a dat? Dar ăla cu Norvegia? Dar acum cu 
nemţii, ce pasă i-a pus lui Crişan?Dar dacă 
mata vrei vreun luptător, ţi-am zis, fă o 
cerere la ruşi, că cică în Afganistan e criză 
de efectiv…”

…Doctorul era acolo, mai toţi din jurul lui 
zâmbeau. Era, într-adevăr, în formă. M-am 
apropiat şi, o secundă, am avut impresia 
că mi-a făcut cu ochiul. Nu, nu era o 
impresie, chiar aşa făcuse. Şi a continuat 
apoi ce începuse. Lipit de grup, am căutat 
să-l am tot timpul în faţă, să-l văd când 
spune ce spune. Dacă închid ochii, îl văd şi 
acum şi mă văd şi pe mine. Uşor pe vârfuri, 
strângând în mâini, cum am zis, „Sportul” 
din ziua aceea. Cronica lui nea Mache. 
Articolul de fond al lui nea Vanea. (Peste 
11 ani aveam să fim toţi trei în aceeaşi 
redacţie, doar că ziarul nu se mai numea 
„Sportul”, ci „Gazeta Sporturilor”.)
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