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EDITORIAL
Se reia Liga 1!
 Justin Ștefan, Secretar General LPF
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Una dintre cele 
mai scurte pauze 
competiționale a luat 
sfârșit și caravana primei 
scene a fotbalului 
românesc pleacă, 
din nou, la drum. 
Campionatul național 
are în acest week-end 
prima etapă cu fotbal 
în anul 2022, iar faptul 
merită consemnat și 
analizat ca atare.

De fapt, vorbim, 
deocamdată, despre 
continuarea sezonului regular, de 
etapele rămase până la începerea 
meciurilor din play-off, respectiv, play-
out. Miza este cunoscută, mai bine spus, 
mizele, pentru că vorbim despre mai 
multe obiective, desigur.

Lupta la titlu, apoi cea pentru un 
loc între primele șase, bineînțeles, dar 
și cea atât de aprigă pentru evitarea 
retrogradării. Nouă etape, cât un 
campionat întreg!

Din fericire, cel puțin în perioada 
următoare, pe cât se poate omenește 
anticipa, vremea ține cu noi, în cea 
mai mare parte a regiunilor țării nu 
se anunță căderi masive de zăpadă. 
Deocamdată, la acest capitol, al situației 
meteo, lucrurile sunt, în general, 
favorabile desfășurării în condiții firești a 
competiției.

Altfel, totul e de jucat pe gazon 
în aceste nouă etape, care pot oferi 
anumite concluzii.

Până la ora concluziilor însă, țin să 
urez tuturor cluburilor care alcătuiesc 
Liga Profesionistă de Fotbal mult succes 
în campionat și în tot ce și-au propus 
să realizeze în Noul An! Am speranța 
că fotbalul nostru va avea în 2022 o 
perioadă a relansării spre performanță 

și dezvoltare, ceea ce 
nu-i deloc puțin, ba 
dimpotrivă. Iar “ora 
concluziilor”, despre 
care am amintit ceva 
mai sus, să cuprindă 
mai mult decât discuția 
asupra unui loc sau 
altul în clasament. 
Vom vedea cum vor sta 
lucrurile, după cum vor 
fi faptele!

“Le temps est un 
grand maître” spune 
Corneille într-una din 

operele sale, adică, pe românește, 
“timpul este mare meșter”, un vers 
devenit proverb și citat în sensul unui 
elogiu adus experienței. Sunt încredințat 
că este mare nevoie de experiență în 
perioada următoare, începând cu o 
minimă recunoaștere a acestui fapt și a 
oamenilor care dețin această experiență.

Încerc să închei această discuție 
preliminară tot cu un gând referitor la 
ideea de competiție, fie ea cea care (re)
începe în acest sfârșit de săptămână, 
fie una cântărită și analizată în absolut. 
Ideea e aceeași și e legată de încrederea 
în propriile forțe.

Este aproape un loc comun să se 
asocieze ideea de întrecere cu cea de 
orgolii, de câștig absolut, uneori chiar de 
miză supra-dimensionată, de tipul “totul 
sau nimic”.

Și nu mă gândesc neapărat la fotbal 
sau la sport, ci la întreaga desfășurare 
a societății contemporane. Aici, pare că 
experiența, fie ea și una foarte mare, nu 
e suficientă.

Mai trebuie ceva. Și nici încrederea 
absolută în propria forță nu e suficientă, 
deși e necesară, e o condiție a 
succesului. Dar nu unica.
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INTERVIU
Interviu cu Dumitru Olteanu (Președintele 
Consiliului Director al CS Mioveni)
  realizat de Silviu Mihai și Octavian Țopa

1 Bună ziua, domnule 
președinte! Cum a 
decurs pregătirea 

echipei în această 
iarnă?

Bună ziua. După cum 
se știe, echipa s-a reunit 
la Mioveni, apoi a mers 
în cantonament la 
Mogoșoaia, unde a avut 
condiții foarte bune de 
pregătire și refacere, 
terenuri de antrenament 
etc. Am disputat și trei 
meciuri amicale tari, în 

care s-a rulat tot lotul, 
antrenorii urmărindu-
le potențialul tuturor. 
Jucătorii au răspuns 
bine la pregătire, dar 
din păcate, la meciul 
cu Dinamo a fost o 
accidentare foarte 
serioasă a căpitanului 
Rusu, care o să-l țină 
departe între patru 
și șase săptămâni. 
Este o pierdere foarte 
importantă pentru club. 
Acum așteptăm primul 
meci, cu Clinceni, suntem 

optimiști și sperăm să 
debutăm în 2022 cu o 
victorie.

2 Ați văzut toate 
cele trei meciuri 
de pregătire, cum 

apreciați că s-a mișcat 
echipa?

Da, am urmărit cele trei 
partide amicale. Cu FC 
Argeș a făcut o primă 
repriză foarte bună, în 
care cei de pe teren au 
dus foarte bine jocul. Am 

CS Mioveni s-a pregătit în țară pentru partea a doua a sezonului 2021-2022. Din păcate, 
într-unul dintre meciurile de pregătire, a suferit o pierdere importantă, golgheterul 
Bogdan Rusu fiind accidentat destul de grav și va rata astfel primele partide oficiale. 
Dumitru Olteanu, președintele Consiliului Director al clubului, a vorbit despre 
lipsa acestuia în primele jocuri, despre fotbaliștii aduși să îl înlocuiască, dar și despre 
pregătirea de iarnă a echipei. Oficialul ”galben-verzilor” a mărturisit și la ce se gândește 
pentru ce a mai rămas de jucat din acest sezon, dezvăluind și locul pe care ar vrea să 
vadă echipa la finalul lui. 

Interviu
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condus, ne-au egalat 
pe finalul reprizei, apoi, 
în repriza secundă, 
schimbând titularii, am 
alternat momente bune 
cu altele mai puțin bune 
și, pe acest fond, am luat 
două goluri în ultimul 
sfert de oră. Nu a fost 
important scorul, ci să 
urmărim jucătorii cum 
evoluează. Apoi am jucat 
cu Dinamo , un meci 
foarte tare, cu durități ... 
Ne-am prezentat foarte 
bine și am câștigat cu 2-0. 
Ultimul meci a fost cu 
FCSB, o partidă dificilă în 
care am pregătit foarte 
bine faza defensivă, 
neprimind gol. În plus s-a 
văzut și lipsa din teren 
a jucătorilor ofensivi! 
Blănaru, Rusu, Coșereanu, 
Voinea ...

3 Cum s-au 
prezentat cei nou-
veniți?

Albert Voinea și 
jamaicanul Wright , din 
păcate, nu sunt puși 
la punct din punct de 
vedere fizic. Au însă 
calități bune. Apoi, 
Coman și un alt jucător 
tânăr sunt fotbaliști pe 

care ne vom baza în viitor. 
Au mai venit și alți doi, 
un vârf polonez și Raicea, 
împrumutat de la FC 
U Craiova. Sper că toți 
aceștia să aducă plusul 
necesar și să ajute în 
această perioadă echipa.

4 Ați înschis lista 
de transferuri?

Nici vorbă, lista rămâne 
deschisă! Vom vedea 
în perioada imediat 
următoare  cum se 
prezintă toți aceștia, 
vedem și dacă jucătorii 
accidentați se vor reface 
bine și dacă ne pot ajuta 
așa cum ne-am planificat. 
Dacă va mai fi nevoie, 
până pe 14 februarie, 
când se încheie perioada 
de transferuri vom căuta 
și vom încerca să mai 
aducem și alți fotbaliști.

5 Cu ce gânduri 
începeți anul?

Primul gând este să 
rămânem cel puțin pe 
locul pe care suntem 
acum, 12. Este ultimul 
loc care ne salvează 

direct. Apoi, sunt locurile 
de baraj și cele care 
retrogradează direct. Ne 
dorim foarte mult ca la 
sfârșitul campionatului 
să ne aflăm cel puțin aici, 
ne dorim să ne salvăm de 
la retrogradare. Începem 
cu două meciuri grele, 
adversarii sunt în luptă 
direct cu noi. Chiar dacă 
de la Clinceni au plecat 
mulți jucători, sunt puține 
infromații, nu știm cine 
sunt cei veniți și le-am 
transmis jucătorilor să fie 
atenți la acest joc, să nu 
se creadă deja învingători. 
Apoi avem cu Chindia, 
în tur am pierdut și ne 
dorim foarte mult să ne 
luăm revanșa. 

6 Cât de greu 
atârnă pierderea 
lui Rusu, 

golgheterul echipei?

Rusu a marcat șapte 
goluri, adică jumătate din 
golurile înscrise de echipa 
noastră. Este o pierdere 
importantă, dar sper ca 
cei care intră pe teren în 
locul lui să ajute echipa, 
să-l suplinească, așa cum 
și el a ajutat echipa până 
acum.

In
te
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iu
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INTERVIU
Interviu cu Liviu Ciobotariu 
(antrenor FC Voluntari)
  realizat de Marian Codirlă și Octavian Țopa

1 Mister, echipa a 
terminat anul pe 
locul al treilea. 

Există o presiune 
suplimentară acum, la 
reluarea competiției și 
cum gestionați o situație 
nemaiîntâlnită în istoria 
clubului?

Din punctul meu de 
vedere presiune a fost 
atunci când am venit 
eu la echipă, în sezonul 
trecut, când mai erau 
trei etape și lupta era 
foarte strânsă pentru 
evitarea retrogradării. 
În momentul de față 
nu există o presiune 
la noi, asta am spus și 

jucătorilor. Doar că ar 
fi păcat să nu realizăm 
obiectivul acesta pe care 
nu pot să spun că ni l-am 
propus, dar pe care ni-l 
dorim din ce în ce mai 
mult, adică să terminăm 
pe primele șase locuri 
sezonul regulat și să ne 
calificăm în play-off. Însă, 
sincer vorbind, nu avem 
o presiune aparte pentru 
că nu ne propusesem 
așa ceva în startul ediției. 
Faptul că am avut evoluții 
și rezultate bune ne dă 
speranțe și ar fi păcat 
să dăm cu piciorul la 
ce am realizat până în 
momentul de față.

2 FC Voluntari 
s-a pregătit în 
Antalya, acolo 

unde alte echipe au 
avut probleme cu 
pandemia Covid-19. Voi 
cum ați tratat această 
problemă?

În primul rând, îmi pare 
rău pentru cei de la 
Craiova și pentru toți cei 
care au avut de suferit 
din cauza acestui virus! 
Nu este ușor să treci prin 
asemenea situație. Noi 
am avut grijă, ne-am 
protejat, tot timpul am 
purtat măști și pot spune 
că am avut și șansă. Nu 
am avut probleme cu 

Când Liviu Ciobotariu a preluat-o pe FC Voluntari, echipa se chinuia în zonele fierbinți 
din subsolul clasamentului, luptându-se din greu pentru evitarea retrogradării. Patru 
victorii consecutive au așezat-o pe un alt drum, iar de atunci a impresionat de la meci 
la meci, depășind rapid stadiul de revelație a sezonului. A terminat anul pe poziția a 
treia, iar specialiștii o creditează cu șanse mari la o cupă europeană. 

Interviu



acest virus la întoarcerea 
din Antalya și, din acest 
punct de vedere, pot 
spune că sunt liniștit.

3 Marea lovitură 
a clubului în 
această iarnă 

este, clar, transferul lui 
Constantin Budescu. 
La o echipă care s-a 
remarcat prin muncă și 
disciplină tactică a venit 
și artistul, ”pianistul” de 
concert ... Cum credeți 
că veți reuși integrarea 
lui?

Da, ceea ce spune-ți 
dumneavoastră este 
adevărat. Prin aducerea 
lui Budi la Voluntari 
este clar că va crește 
forța ofensivă. El este 
un jucător foarte tehnic, 
fantastic, un jucător de 
ultimă pasă, unul care 
îți poate face diferența 
în orice moment al 
jocului ... Este un avantaj 
pentru noi că-l vom avea 
în echipă, ni l-am dorit 
foarte mult. Mă bucur că 
el a acceptat și că a vrut 
să vină la noi, la Voluntari. 
Aici fac o paranteză, 
cred că un rol important 
în realizarea acestui 

transfer l-a avut și Gabi 
Tamaș. Cert este că vom 
fi mult mai puternici cu 
el în teren. Prin această 
mutare dăm și un 
semnal că ne dorim mai 
mult în partea a doua a 
campionatului. 

4 Aveți mulți 
jucători cu 
experiență, unii 

internaționali, alții foști 
internaționali. Ce impact 
au asupra celor mai 
tineri?

Există o relație foarte 
bună, practic suntem o 
familie. Numeroasă, ce-i 
drept, dar o familie ... 
(Zâmbește) Este adevărat 
că avem jucători cu mare 
experiență și e clar că 
Gabi Tamaș este liderul 
vestiarului și unul dintre 
jucătorii care a evoluat la 
un nivel foarte înalt. Dar 
nu este singurul. Adam 
Nemec, Igor Armaș, care 
a fost căpitanul echipei 
naționale a Moldovei 
sunt de asemenea 
fotbaliști cu greutate, 
care-și pun amprenta pe 
construirea unui colectiv. 
Se face așa, cum să zic, o 
trecere normală pentru 

că și jucătorii tineri sunt 
extrem de receptivi, au 
ce învăța de la ei. S-a 
văzut cred că s-a făcut o 
coeziune între experiență 
și tinerețe.

5 Dar pentru 
dumneavoastră, 
ca antrenor, 

cum e să gestionați un 
asemenea vestiar, cu 
atâtea nume grele?

Am încredere în toți. 
Fotbaliștii tineri își pot 
alege modele dintre cei 
cu experiență, mai ales 
că au de unde alege. Nu 
pot să nu mă gândesc 
la faptul că atunci când 
te antrenezi lângă 
Gabi Tamaș și vezi la ce 
capacitate se antrenează 
ești obligat să procedezi 
la fel! Și vorbesc despre 
Gabi Tamaș pentru că, 
întradevăr, Gabi Tamaș 
este un exemplu pentru 
cei mai tineri, am mai 
spus-o. De fiecare dată 
când iese la antrenament 
se pregătește sută la sută, 
fără să se menajeze la 
niciun exercițiu și, de aici, 
ceilalți au mult de învățat.

In
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Mama avea doar pacienţi 
străini. De la Yasser Arafat 
până la Gianni Agnelli, 
patronul Fiat-ului şi al lui 
Juve, prin mâini i-au trecut 
o mulţime imensă de 
bolnavi veniţi în anii ’70 şi 
’80 să se trateze la Institutul 
de Geriatrie al Anei Aslan. 
Ştiam destule în adolescenţă 
despre cum e pe afară, nu 
doar de la Europa Liberă, ci 
mai ales de la mama, care 
aducea acasă, din când în când, câte o 
revistă ori un ziar de acolo, „Gente” sau 
„Oggi” ori un „Paris Match”, mai rar câte 
un „Bild”... Cunoşteam gustul ciocolatei 
triunghiulare „Toblerone”, din cutiile de 
bere DAB îmi făceam suport pentru 
creioane, decupând complet capacul.

Mama. Nu mă pot gândi la ea în scris 
şi la anii cu ea, aşa, în văzul lumii, eu am 
amintirile mele altfel şi mi-e greu să pun 
pe hârtie în clipa asta toată durerea mea. 
Sau o zi din ea. Sau doar o noapte. Am 26 
de ani de astfel de nopţi şi zile. 27.

... Voiam doar să spun că ştiam ce 
înseamnă străini şi străinătate, învăţasem 
să preţuiesc valorile lor şi mă simţeam 
bine închipuindu-mi cum era viaţa lor, mă 
fascinau, la 13-14 ani, programele tv de la 
sfârşitul revistelor, îmi închipuiam cum ar 
fi să stăm şi noi sâmbătă seară la televizor 
şi să avem unul color şi, dintr-atâtea filme...

Şi meciuri. Ce de meciuri frumoase am 
fi văzut dacă am fi avut, dacă am fi fost 
şi noi, dacă şi la noi ar fi fost voie să... Nu-
mi era teamă să vorbesc peste tot despre 
astfel de lucruri şi nici ai mei nu se fereau. 
Vag, uneori, mama îmi sugera să fiu totuşi 
atent pe la şcoală, cu cine vorbesc. Nu 
insista însă.

O poveste legată însă tocmai de străini şi 
străinătate ne-a răvăşit pe atunci, prin ’82, 
când s-a întâmplat şi am aflat-o. E vorba 
despre alungarea celui mai bun fundaş 
central al României pe care l-am văzut 

vreodată, Ştefan Sameş. Doi 
ani, între 1971 şi 1973, Sameş 
a fost fotbalistul Universităţii 
Craiova şi, în cel de-al doilea 
sezon, a pierdut titlul cu 
Ştiinţa la un gol. Tata avea 
o poză cu Sameş în tricoul 
Craiovei, cu „U” pe piept, în 
dreptul inimii şi continua 
să-l admire ori de câte ori îl 
vedea la naţională, alături 
de Ştefănescu, în schimbul 
căruia plecase la Steaua, ori 

în echipa care l-a consacrat, totuşi. „A fost 
al nostru, a jucat la Craiova”, spunea tata 
întotdeauna când îl vedea şi o parte din 
jocul impecabil al lui Sameş mi se părea 
că vine şi de la noi. Altfel n-ar fi ajuns el 
aşa mare, atât de bun, dacă n-ar fi jucat 
pentru noi în anii ăia. Nu?

Până ajung la capătul poveştii, să spun 
însă că Sameş a fost într-adevăr cel mai 
bun, mai autentic şi mai elegant stoper 
român. Încrucişându-şi destinul cu cel al 
lui Ştefănescu, cum spuneam, unul lăsând 
Craiova pentru Steaua şi celălalt invers, au 
ajuns ambii să facă, în echipa naţională, 
ani la rând, cuplul de fundaşi centrali, 
fiind când unul, când celălalt, căpitani ai 
tricolorilor, în meciuri multe şi, graţie lor, 
epice.

Sameş avea forţa unui Pujol, eleganţa 
lui Chivu şi jocul aerian al lui Magic 
Johnson, doar că folosea capul şi nu 
mâinile, dacă înţelegeţi ce vreau să 
spun. În naţională l-a debutat Valentin 
Stănescu, în aprilie 1973, într-un 0-2 la Kiev, 
cu URSS. Sameş a ţinut atunci la Blohin, 
marea vedetă a sovieticilor, pentru care 
au marcat Onişenko şi moldoveanul de 
la Chişinău, Muntean. Hai să vă spun şi 
echipa debutului lui Sameş, cu precizarea 
că în paranteze am trecut echipa de 
club: Răducanu (Rapid) - L. Sătmăreanu 
(Steaua) – Pescaru (Steagul Roşu Braşov), 
Sameş (U Craiova), Deleanu (Dinamo) 
– Dumitru (Steaua), Anca (U Cluj), Radu 

CRONICĂ
România lui Sameş (I)
  realizată de Marius Mitran
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Nunweiller (Dinamo) – Troi (FC Argeş), 
Dumitrache (Dinamo), Lucescu (Dinamo). 
Au mai jucat Remus Vlad (FC Argeş), 
Beldeanu (FCM Reşiţa), Viorel Mureşan (U 
Cluj) şi Marcu (U Craiova).

Sameş a strâns 49 de selecţii şi a marcat 
de trei ori pentru naţională, făcând meciul 
carierei în 29 aprilie 1981, pe Wembley, 0-0 
cu Anglia în preliminariile CM din Spania. 
A fost „the best” în condiţiile în care Anglia 
ataca prin Robson, Brooking, Trevor 
Francis şi Tony Woodcock, printre cei mai 
buni atacanţi ai Europei.

Meciul acela a fost şi a rămas până azi 
cel mai greu, mai dur decât diamantul 
din toate meciurile echipei naţionale. 
Atunci, pe 29 aprilie 1981, pe Wembley, 
stadionul cu turnuri, combinata Craiova 
– Steaua a rezistat magnific în faţa unei 
Anglii fabuloase, care avea să se califice, 
totuşi, la Mondialele la care noi n-am mai 
ajuns. În ciuda acelei nopţi, acelor băieţi 
iubitori prin dăruirea lor definitivă, totală, 
irevocabilă...

Craiova, cu Negrilă, Ştefănescu, Balaci, 
Beldeanu, Crişan şi Cămătaru, Steaua 
cu Iordache, Sameş, Iordănescu, Tudorel 
Stoica şi Sportul Studenţesc cu Munteanu 
II, zis Brini... De la Cabrini, al Italiei, campion 
al lumii anul următor.

... Dintre toţi, însă, Sameş plutea. Era 
pe pernă de aer, dur, maiestuos, atent, 
protector, invincibil. Da, invincibil! Aşa mi 
se părea. Ploaia care începuse să se scurgă 
peste Londra, vocea lui Ţopescu, imperial-
drăgăstoasă, Anglia care continua să 
atace, iar noi, cu Iordache, Negrilă, Sameş 
şi Ştefănescu rezistând... Era frumos în 
Anglia! Ai lor tot urcau, Beldeanu şi Balaci 
însă ieşeau frumos cu mingea la picior, 
cu capul sus, Iordănescu combina cu 
Crişan, iar Cami, Cami şi Tudorel Stoica 
erau kamikaze, izbind, oprind, rezistând, 
unul în faţă, sus de tot, celălalt în spate, 
între Sameş şi Ştefănescu, încercând să 
anticipeze un culoar, un şut, un destin, un 
pericol...
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