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EDITORIAL
Fotbalul ca pasiune
 Justin Ștefan, Secretar General LPF
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Am tot scris aici și am 
încercat să analizăm 
fotbalul mai cu seamă 
din perspectivele 
oferite de proiecția sa în 
societate. Management, 
marketing, strategii 
financiare, piața liberă, 
ticketing, implicații 
evidente în dezvoltarea 
unui sport devenit 
fenomen. Lumea 
modernă impune o 
multitudine de criterii 
pe care fotbalul le-a asimilat și, mai 
mult, le-a adus la noi dimensiuni, 
reușind să ridice exponențial acest joc la 
nivelul cel mai înalt.

Dar fotbalul, angajat în atingerea 
atâtor ținte, nu și-a pierdut niciun 
moment latura pasionantă și chiar 
sentimentală, ba dimpotrivă. Fotbalul 
este astăzi, mai mult ca oricând, o 
stare de spirit care apropie oamenii, 
iar stadionul, un spațiu care impune, 
fascinează, și obligă la o analiză mai 
profundă.

Să revenim însă la ideea de fotbal-
pasiune. “Si Dieu n’existait pas, il faudrait 
l’inventer”, spunea Voltaire, acum mai 
bine de două sute de ani. În traducere, 
“dacă Dumnezeu n-ar exista, ar trebui 
inventat”. Aș parafraza versul marelui 
scriitor și gânditor francez și aș spune și 
eu că, dacă fotbalul n-ar fi existat, ar fi 
trebuit inventat!”

Fotbalul are această frumusețe în 
mișcare care obligă la admirație, iar 
exerciții în acest sens se pot face și chiar 
se fac oriunde acest fenomen social se 
produce. Este o realitate care ne impune 

tuturor o analiză a 
sentimentelor, mai ales 
că este, foarte probabil, 
și cea mai plăcută 
dintre toate căile de 
apropiere către un 
fotbal ca trăire specială. 
Uneori e mai ușor să 
recunoști că ții cu o 
echipă, decât să admiți 
că îți plac mai multe. 
Îți plac, în primul rând, 
marile vedete, nu ai 
cum să nu fii și fanul lui 

Ronaldo, dar și cel al lui Messi! Îți place 
tehnica desăvârșită a sud-americanilor, 
a brazilienilor în special, dar nu se poate 
să nu admiri rigoarea germanilor, tactica 
dusă spre perfecțiune a italienilor, 
ori fantezia spaniolilor. Cum să nu îți 
placă Anglia, cea care a inventat toată 
această poveste? Poți rămâne vreodată, 
sentimental vorbind, indiferent la jocul 
Argentinei, țara care i-a dat pe Diego 
Armando Maradona și pe Lionel Messi?

Fotbalul-spectacol a ajuns, oarecum 
încă de pe timpul inventării “portocalei 
mecanice” a lui Rinus Michels, un gen 
care a trecut toate frontierele, mai 
cu seamă cele ale inimii. Dincolo de 
schemele tactice, de teoriile savante și 
de celebrele formule de așezare în teren, 
fotbalul a devenit din ce în ce mai mult, 
o mare, o uriașă pasiune.

Emoția a cuprins întregul fenomen și 
toată societatea, dovadă că, dincolo de 
ierarhii și clasamente, rămâne senzația. 
Percepția sentimentală a unui joc 
transformat într-o religie modernă, pe 
care, poate, nici nu suntem conștienți că 
o trăim!



INTERVIU
Interviu cu Dan Sîrbu 
(Farul Constanța)
  realizat de Sorin Teodoreanu și Octavian Țopa

1 Felicitări pentru 
debutul în Liga 1. 
Ce ai simțit atunci, 

cum te simți acum?

Mulțumesc frumos, 
am aștept mult acest 
moment. Vreau să-i 
mulțumesc domnului 
Hagi că mi-a oferit 
această șansă și vreau 
să-i demonstrez că nu 
s-a înșelat, și că merit 
cât mai multe minute 
în acest sezon. Trebuie 
să recunosc că am avut 
emoții, eram pe cel mai 
mare stadion al țări, 
atmosfera era grozavă 
... În plus, era un meci 
important, pe care eram 

obligați să-l câștigăm. 
Da, am avut emoții, 
dar bucuria a fost mai 
puternică decât emoțiile. 
Sunt fericit că am 
debutat!

2 La ce vârstă 
ai ajuns la 
Academia 

Gheorghe Hagi, ți-a fost 
vreodată greu? Părinții 
tăi au făcut și ei sport de 
performanță?

Am ajuns aici la 14 ani. La 
început mi-a fost puțin 
greu departe de casă, 
recunosc. Important e că 
m-am acomodat repede 
și am intrat în ritmul 

de pregătire și școală. 
Fotbal a fost visul meu 
dintotdeauna, asta vreau 
să fac și voi face. Așa că 
nu am suferit deloc. Nu, 
nici părinții mei și nimeni 
din familia mea nu a făcut 
sport de performanță. 

3 Cum a fost 
impactul cu 
primul eșalon și 

cum apreciezi diferența 
față de cele în care ai 
evoluat în Liga a 3-a, la 
juniori?

V-am mai spus, am avut 
emoții doar până am 
intrat pe gazon. În prima 
ligă ritmul este mult 

Dan Sîrbu s-a născut pe 22 aprilie 2003, la Galați. Măsoară 1,84 m și evoluează pe 
posturile de fundaș central sau mijlocaș la închidere. Duminică, 27 februarie, pe Arena 
Națională, a devenit cel de-al 53-lea fotbalist pe care Academia Gheorghe Hagi l-a 
promovat în prima ligă a României. S-a întâmplat în minutul 72 al partidei FCSB – 
Farul Constanța 0-2.
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mai ridicat. Și calitatea 
jucătorilor este mult 
superioară. Fără să par 
lipsit de modestie, cred 
că însă mă voi descurca 
bine. Pentru mine o fost 
o onoare să pot debuta, 
știu că domnul Hagi alege 
foarte atent jucătorii 
care pot evolua la prima 
echipă, trebuie acum doar 
să-i demonstrez că nu 
s-a înșelat nici în privința 
mea, cum nu a făcut-o cu 
niciunul dintre băieții de 
la Academie, cărora le-a 
acordat șansa de a juca 
atât de tineri la cel mai 
înalt nivel.

4 Te-ai gândit și cum 
ar fi să marchezi 
pentru Farul 

Constanța?

Asta e mai greu să o fac, 
postul nu mă prea ajută, 
iar eu muncesc gândindu-
mă să prind cât mai multe 
minute, nu neapărat să 
înscriu. 

5 Ce ai simțit după 
victoria cu FCSB?

Vă dați seama, toți băieții 
am fost foarte bucuroși, 
atmosfera în vestiar a 
fost extraordinară. A fost 
o victorie pe care ne-
am dorit-o foarte tare, 
pentru care am muncit 
serios și care ne-a dat 
posibilitatea să mai 
sperăm la calificarea în 
play-off. Suporterii noștri 
au fost extraordinari și ne 
bucurăm că am reușit să 

ne bucurăm și alături de ei. 
Le mulțumim încă o dată, 
ei ne dau foarte multă 
energie.

6 Ai avut un model 
de fotbalist 
preferat, ai vreo 

echipă preferată?

Idolul meu, de mic copil, 
a fost Cristiano Ronaldo, 
chiar dacă nu evoluez pe 
postul lui. E un model de 
profesionalism pe care 
mi-am propus să-l copiez 
și să-l urmez. Sper să și 
reușesc, Doamne ajută! Pe 
postul meu, fundaș central, 
îmi place mult Sergio 
Ramos, iar Real Madrid 
este echipa mea preferată. 
După Farul, bineînțeles!
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INTERVIU
Interviu cu Cosmin Matei 
(FC Dinamo București)
  realizat de Ionel Culina și Octavian Țopa

1 Cum gestionezi 
presiunea uriașă 
din jurul echipei, 

generată atât de 
suporteri, cât și de 
rezultatele nefericite?

Situația la Dinamo nu 
este deloc simplă, iar 
noi avem obligația să 
scoatem echipa din ea. 
Cum spuneam, lucrurile 
au intrat pe un făgaș 

greu de anticipat pentru 
un club cu o asemenea 
tradiție și, implicit, 
cu mari pretenții. Din 
păcate, la această oră 
am rămas doar cu șansa 
ca, în play-out, să reușim 
să legăm victorii și să 
ducem echipa PESTE 
zona barajului pentru 
menținerea în prima ligă. 
Acesta este obiectivul 
principal și cred că 

îndeplinirea lui ar asigura, 
deocamdată, liniștea 
suporterilor și, evident, a 
noastră.

2 Când ai revenit la 
Dinamo, nu te-ai 
gândit că îți riști 

cariera?

Nu m-am gândit 
niciodată la chestia asta, 
am venit din mai multe 

Cosmin Gabriel Matei s-a născut la Târgoviște, pe 30 septembrie 1991, a făcut 
junioratul la clubul din localitate și, mai apoi, la Farul Constanța. Mijlocașul ofensiv a 
debutat la echipa de la malul Mării Negre, a trecut un an pe la Steaua (2010-2011, cinci 
meciuri), apoi la Astra, ajungând la Dinamo în 2012. A adunat în patru ani peste o sută 
de meciuri în prima ligă, marcând 20 de goluri. În acea perioadă foarte bună a carierei 
sale a avut două selecții la echipa națională. După un periplu pe la Atromitos (Grecia), 
Gençlerbirligi (Turcia), Istra (Croația) și Viitorul Constanța, s-a reîntors în bulevardul 
Ștefan cel Mare pentru a ajuta clubul să depășească unul dintre cele mai dificile 
momente din istoria sa.
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motive. Și, unul dintre ele, 
poate cel mai important, 
este că aveam o istorie la 
Dinamo și de aceea am 
venit cu inima deschisă. 
Mi-am dorit să vin și să 
pun umărul la greu, să ajut 
echipa să rămână în prima 
ligă.

3 Cum anticipezi 
acest final de 
sezon regulat? Mai 

ales că vine meciul cu 
CFR Cluj, campioana en-
titre ...

Este un meci în deplasare 
contra unei echipe foarte 
puternice, bine legată și 
ordonată, este un meci 
cu miză, dar nu cel mai 
important. Eu consider 
că, pentru noi, adevăratul 
campionat începe cu 
prima etapă din play-out. 
Poate sunteți surprinși 
că spun asta, dar eu cred 
că abia de atunci fiecare 
meci va fi ca o finală 
pentru noi!

4 Știm că îți bate 
puternic inima 
pentru Dinamo. 

Întrebarea este dacă 
ți-a bătut mai tare pe 
Arena Națională, după 
ce ai înscris în meciul cu 
Rapid?

A fost un sentiment 
incredibil, aveam nevoie 
să înscriu într-un derby 
de tradiție! În primul 
rând, pentru mine. 
Pentru că trecusem prin 
niște perioade destul 
de dificile la Dinamo și 
făcusem eforturi mari să le 
depășesc cât mai repede. 
Ca să nu îmi afecteze, în 
primul rând, jocul meu și, 
implicit, pe cel al echipei. 
Și m-a mai bucurat 
enorm că le-am produs 
un moment de fericire 
și mândrie fantasticilor 
noștri suporteri.

5 Traversezi  o 
perioadă sportivă 
foarte bună în 

prezent. Te gândești și la 
echipa națională?

Mă gândesc că dacă 
voi fi într-o formă 
foarte bună și voi avea 
indicii de performanță 

corespunzători pot spera. 
Cred că da, de ce nu? Totul 
depinde doar de mine și 
de voința mea.

6 Ne apropiem de 
final cu întrebarea 
cea mai grea: se 

salvează Dinamo de la 
retrogradare?

Cu siguranță!

7 Ce mesaj ai pentru 
suporteri?

Suntem conștienți în 
ce situație este echipa, 
suntem conștienți de 
importanța fiecărui meci 
care urmează. Îi asigur că 
jucătorii, staff-ul tehnic și 
toți oamenii care lucrează 
în jurul lui Dinamo vor face 
tot ce depinde de ei ca 
echipa să rămână în prima 
ligă. Și, mai apoi, încet, 
încet, să ridicăm împreună 
pe Dinamo acolo unde 
îi este locul. Acest club 
atât de iubit nu trebuie să 
mai treacă prin momente 
stânjenitoare ca acesta!
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Circula pe vremea lui 
Ceauşescu o vorbă, apropo 
de satul în care se născuse 
secretarul general: cică 
bancurile e bine să le ştii, e 
bine să le spui, e bine chiar 
şi să le asculţi, dar nu e bine 
să le... scorniceşti! Despre 
Scorniceşti va fi vorba în 
povestea următoare, echipă 
care a promovat în Divizia 
A la finalul sezonului 1978-
1979 sub numele de Viitorul. 
Era sezonul în care „Bătrâna Doamnă”, 
U.T.A. retrograda pentru prima oară, după 
ce baronul Neuman o înfiinţase, în 1945, 
ducând cu ea povara celor şase titluri şi 
două Cupe... Era şi sezonul în care Dobrin 
cucerea al doilea (şi, deocamdată, ultimul!) 
titlu pentru F.C. Argeş, învingând în 
ultima etapă, aproape de unul singur, pe 
Dinamo, cu 4-3, chiar în Ştefan cel Mare. 
Am fost martor ocular la acel meci, semn 
că întâlnirea cu istoria pe care, uneori, îmi 
place să o povestesc, este o constantă în 
amintirile mele. Dar nu doar în ale mele, 
dovadă că epoca respectivă a lăsat urme și 
în viețile altora. E mult, e oare puțin?

Ei bine, atunci echipa condusă din 
umbră de tânărul Emil Bărbulescu, 
nepotul lui Nicolae Ceaușescu, și folosind 
metodele abuzive ale dictatorului, a 
făcut pasul spre prima divizie, căci satul 
Cârmaciului avea nevoie de aşa ceva, altfel 
porumbul rămânea necules pe câmp... 
În fine, echipa îşi schimbă numele în F.C. 
Olt, iar antrenor ajunge acolo Halagian, 
sub bagheta căruia Argeşul lui Dobrin îşi 
câştigase singurele titluri. Povestea o ştiu 
de la Marin Nedea, portarul oltenilor în 
1981, când se întâmplă cazul, dar şofer la 
ProSport, apoi la Sport Total, unde am avut 
ocazia să discutăm atâtea...

În Cupă se întâlnesc F.C. Olt şi C.S. 
Târgovişte. <<Meci tare, de Cupă, îmi zice 
nea Marin. Eu eram în poartă, nu iau gol. 
Dar să vezi ce se întâmplă... Cu vreo două 

zile înainte, Halagian îi scoate 
din lot pe Iovănescu, cu care 
venise de la Piteşti şi pe 
Alexandru Nicolae, poate cel 
mai bun stoper din ţară la ora 
aia, a ajuns la Dinamo apoi... 
Jucăm la rupere, cu Onuţan, 
Ciocioană şi Ionaşcu, ţine-l 
minte pe ăsta, şi cu Matei 
pe fund, cu Şoarece, Căţoi şi 
Rotaru, iar în faţă cu Prepeliţă 
(tatăl lui „Prepe” de la U 
Craiova), Iamandi şi Piţurcă. 

La Târgovişte, mai cunoscuţi erau portarul 
Voinea, apoi Economu, Eftimie, Greaca şi 
Octavian Popescu. Dom’le, şi p’în minutul 
25, arbitrul, unul cu frica lui Dumnezeu, cu 
nume ciudat, Venus Ciocâlteu îi zicea, dă 
penalty pentru noi. Bate şi înscrie Iamandi. 
Da’ Venus ăsta dă aut de poartă după ce 
portarul lor scosese mingea din plasă! 
Cică se oprise la fentă... Halagian îi zice 
că se repetă în cazuri d-astea, da’ Venus 
ăla, nu – aut de poartă. 6 metri! Bine, îi 
strigă Hala, poate mă elimină ăştia, să vezi 
treabă la Scorniceşti... Acum, „fluieraşul” 
ce-o fi reţinut, ce s-o fi pierdut cu firea, 
că ajungem la prelungiri şi apoi 0-0 până 
la penalty-uri... Batem şi noi şi ei, până 
ratează Onuţan. Apoi ratează şi Rotaru, de 
la noi şi el. Dar ăla, Venus îl pune să repete, 
că cică s-a mişcat portarul şi Rotaru nu 
mai greşeşte, apoi bate şi dă gol şi Piţi, 
apoi ăia dau o bară şi portarul lor apără 
încă un şut... Jale! E 8-7 pentru ei şi mai 
avem un singur om: Ionaşcu. Apărător, 
săracu’... Trage şi... dă afară! Hala îşi pune 
mâna în cap, eu oftez, dar Venus zice „Mă, 
mai dă o dată! Iar s-a mişcat!” Dom’le, uite 
că după ce e rău, e şi bun, zicem noi. Bate 
Ionaşcu şi... iar dă afară!! Dar arbitrul nici 
nu stă pe gânduri: „Ia mai dă, mă, o dată!” 
Se repetă! Ăia de la Târgovişte, disperaţi... 
Ionaşcu ia mingea şi ratează şi a treia oară!! 
Hala era terminat, noi la fel. Arbitrul zice: 
„Nea Hala, îl mai pun, dom’le, să bată?!” 
„Lasă-l, dom’le, zice Halagian, că ăsta bate 

CRONICĂ
Pe vremea lui Pițurcă și Halagian
  realizată de Marius Mitran

Cronică

PAGINA 9

BULETIN INFORMATIV // 4 MARTIE 2022



până mâine dimineaţă şi tot nu dă gol! 
Asta e, ai vrut s-o dregi, dar n-a ieşit!”>>

Fotbalul românesc a avut dintotdeauna 
umor și, uneori, și rezultate. Dar mai ales a 
avut mari personaje, jucători fenomenali, 
antrenori decisivi, precum în această 
poveste și nu numai în ea. Factorul timp 
nu cred că a estompat ceva din puterea 
de convingere a acelor oameni, poate doar 
a mai șters din emoții ori din intensitatea 

acestora. FC Olt nu a avut cine știe ce 
performanțe, chiar și susținută de o 
parte importantă a familiei lui Nicolae 
Ceaușescu, dar a avut istorii. Aceasta a fost 
doar una dintre ele. Aproape că nici nu știu 
astăzi dacă să mă bucur că s-au întâmplat 
ori că s-au terminat. Cât timp însă ele s-au 
petrecut aievea, toate pot mărturisi ceva. 
Și în primul rând, adevărul despre cum a 
fost o anumită parte din viața noastră.
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