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EDITORIAL
Un alt început
 Justin Ștefan, Secretar General LPF
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Cred că întotdeauna 
fotbalul găsește resurse 
să se reinventeze, ca 
fenomen social, chiar 
dacă în aparență totul 
pare a se desfășura 
liniar, urmând mereu 
aceleași și aceleași 
reguli. Faptul, de pildă, 
că astăzi încep meciurile 
din play-off și play-
out, îmi dă încredere 
că noutatea relativă a 
acestui sistem a convins 
că merită continuat. Totul se resetează, 
dintr-un anumit punct de vedere, iar 
acest lucru nu poate fi decât benefic 
pentru toate cele 16 competitoare ale 
Ligii 1, fiecare cu o altă foaie de parcurs 
acum.

Sigur, primăvara în care am intrat 
pare a fi, în realitate, cel puțin din punct 
de vedere meteorologic, o prelungire 
a iernii, dar senzația că un campionat 
cu toate motoarele turate reîncepe e 
una adevărată. Totul se joacă, lupta 
pentru titlu, în primul rând, dar și cea 
pentru prezența în viitoarea ediție din 
Conference League.

 De asemenea, în play-out va fi o 
miză dublă, la fel de consistentă, prima, 
pentru ocuparea locurilor 7 și 8, care 
oferă șansa unui prim meci de baraj, 
permițând un culoar către aceleași cupe 
europene, după disputarea încă unui 
baraj, partidă ce se va juca împotriva 
ocupantei  ultimului loc din play-off care 
duce spre Europa. Apoi, evident, bătălia 
pentru evitarea retrogradării. Care nu va 
fi, nici ea, deloc facilă pentru echipele 
implicate direct. Ceea ce va determina, 

cu siguranță, un final de 
sezon interesant.

Altfel, și echipa 
națională se găsește, 
în această lună martie, 
sub semnul unui 
alt început, de data 
aceasta sub comanda 
selecționerului Edward 
Iordănescu. Vor fi două 
meciuri amicale, însă 
extrem de importante, 
cu Grecia, pe 25, la 
București, pe stadionul 

Steaua, iar patru zile mai târziu, pe 29, în 
Israel, cu reprezentativa țării gazdă.

Un nou plan de luptă, unul care să 
pregătească meciurile oficiale, din Liga 
Națiunilor, din luna iunie, cu Finlanda, 
Bosnia-Herțegovina și Muntenegru, se 
anunță și acolo.

Pe toate planurile, ceva reîncepe 
în aceste zile, în lumina unor mize 
realmente esențiale.

“Omnia mutantur, nihil interit”, scria 
Ovidiu, în “Metamorfozele”, adică “totul 
se schimbă, nimic nu dispare”, și citatul 
mi se pare mai mult decât semnificativ 
în contextul unui fotbal care își apară, de 
ani și ani, rădăcinile, căutând, cu aceeași 
tenacitate, spiritul nou, inovativ, singurul 
care face să se miște lucrurile. Vom 
vedea foarte curând ce va fi și dacă, așa 
cum se spune, timpul va face dreptate 
celor care merită să o aibă.

Altfel, totul se joacă pe gazon și se 
trăiește în tribune și peluze, unde se va 
intra liber, odată cu ieșirea din starea de 
alertă. E vorba despre fotbal, prieteni, 
adică e vorba despre viață!



INTERVIU
Interviu cu Vladimir Screciu 
(Universitatea Craiova)
  realizat de Andrei Coadă-Niculescu și Octavian Țopa

1 Salut, Vladimir! 
Care este 
atmosfera în cadrul 

echipei, acum, înaintea 
unui nou turneu play-off 
de foc?

Vă salut și eu! Având în 
vedere parcursul foarte 
bun de până acum, cu 
șase victorii la rând în 
campionat, atmosfera 
este una care ne dă 
încredere pentru viitor. 
Știm că urmează 10 finale 
pentru noi și suntem 
hotărâți să le abordăm în 
formă maximă, cu gândul 
la victorie.

2 Ai devenit, ușor-
ușor, unul dintre 
stâlpii apărării 

Universității. Care este 
secretul formei tale?

Nu cred că este un secret 
anume, dar cei care mă 
cunosc știu foarte bine că 
sunt un fotbalist serios, 
care își vede de treaba 
lui și cred că munca este 
cea care m-a adus în 
acest punct. Încerc să 
mă pregătesc cât mai 
bine de la săptămână 
la săptămână și să îmi 
consolidez astfel locul în 
primul „unsprezece”.

3 Care a fost 
cel mai intens 
moment trăit 

de tine pe terenul de 
fotbal?

Sincer, mi se face și acum 
pielea de găină când mă 
gândesc. Cu siguranță, 
cel mai tare moment, cu 
mine protagonist, a fost 
în finala Cupei României 
cu Astra, atunci când 
am și marcat decisiv. 
Îmi aduc aminte perfect 
acel moment: înainte de 
centrarea lui Dan Nistor, 
am avut acel feeling că 
pot aduce bucuria. M-am 

Vladimir Screciu este un craiovean get-beget, născut pe 13 ianuarie 2000. A debutat 
pentru Universitatea la o vârstă extrem de fragedă. S-a întâmplat într-un meci de mare 
tradiție, FCSB - Universitatea 2-1, disputat în ziua de 2 octombrie 2016. În ciuda tinereții 
sale, a adunat deja 82 de meciuri pentru ”campioana unei mari iubiri”, acoperind 
la fel de bine posturile de apărător și mijlocaș. A evoluat, de asemenea, la echipele 
naționale de juniori și tineret, iar visul său nemărturisit este să fie selecționat la prima 
reprezentativă. Până atunci, își face treaba ca un adevărat profesionist, iar creșterea sa 
valorică este cât se poate de vizibilă atât pentru profani, cât și pentru specialiști.

Interviu
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înălțat și efectiv am văzut 
cum plutesc către minge. 
A intrat mingea în poartă, 
instant am sărit peste 
panoul publicitar și m-am 
urcat pe gard pentru 
a sărbători cu galeria 
noastră. Niciodată în viața 
mea nu am avut parte 
de asemenea adrenalină. 
Sper să repet cât mai 
curând episodul acela de 
la Ploiești.

4 Ce hobby-uri ai 
dincolo de terenul 
de fotbal?

Cu siguranță, nu epatez în 
afara antrenamentelor și 
meciurilor. Foarte rar m-ați 
vedea ieșind în oraș, prin 
cluburi, fiindcă vreau să 
mă concentrez pe ce am 
de făcut la Universitatea. 
Când chiar îmi doresc să 
mă relaxez cu adevărat, 
doar apăs butonul „Netflix” 
de pe telecomandă și 
uite-așa e cea mai bună 
opțiune prin care îți poți 
încheia o zi obișnuită.

5 Ce mesaj 
le transmiți 
suporterilor 

Științei care vor citi acest 
interviu?

Îmi doresc să fie alături de 
noi în continuare, fiindcă 
abia acum începe cea mai 
importantă bătălie pentru 
noi. Le transmit să vină 
în număr cât mai mare 
alături de mine și de colegii 
mei atât acasă, cât și în 
deplasare, iar împreună 
vom da totul până la final. 
Forza Știința!
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INTERVIU
Interviu cu Rareș Ilie 
(FC Rapid 1923 București)
  realizat de Lucian Ionescu și Octavian Țopa

1 Care este starea 
de spirit la Rapid 
la acest început de 

play-out?

Având în vedere că 
venim după o victorie cu 
Clinceni, victorie destul 
de mult așteptată, se 
poate spune că acum 
moralul nostru este mai 
bun. Eu zic că intrăm cu 
încredere în acest play-
out și sunt convins că 
putem să îl câștigăm.

2 Cum s-a resimțit 
la nivel de vestiar 
ratarea play-off-

ului?

A fost un regret mare 
pentru că la un moment 
dat eram destul de 
încrezători că vom prinde 
play-off-ul. Chiar am 
crezut. Din păcate, însă, 
în urma unor rezultate 
mai puțin bune, am 
realizat că nu mai avem 
șanse. Cu toate acestea, 

am încercat permanent 
să câștigam punctele 
indiferent de meci și de 
numele adversarului.

3 Accederea în 
play-off a fost 
un obiectiv 

al conducerii sau al 
jucătorilor?

Fără îndoială acesta 
fost un obiectiv strict 
al jucătorilor, fixat în 
urma unui parcurs 

Rareş Ilie s-a născut la București, pe 19 aprilie 2003, și toată viața sa sportivă a fost 
legată de Rapid, Realul din Giulești. A debutat în prima ligă cu ocazia partidei FC 
Rapid 1923 - Chindia Târgovişte 1-0, disputată anul trecut, în 18 iulie. De atunci, a 
evoluat în alte 26 de meciuri, a marcat două goluri și a oferit colegilor săi cinci pase 
decisive. Rareș Ilie este la această oră jucătorul din generația sa cu cele mai bune cifre, 
iar potențialul său de creștere valorică, spun specialiștii, este uriaș. Cu toate acestea, 
rămâne cu capul pe umeri și vrea să ofere cât mai mult clubului care l-a crescut și 
lansat spre marea performanță.
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foarte bun în prima 
parte a campionatului. 
Conducerea a punctat 
mereu care este 
obiectivul real al clubului, 
respectiv salvarea de la 
retrogradare.

4 Cum este relația 
cu antrenorul 
Adrian Mutu?

În momentul de față este 
o relație cât se poate de 
bună, bazată în primul 
rând pe respect. Domnul 
Mutu vorbește constant 
cu mine, mă susține, 
îmi dă încredere. Aceste 
elemente reprezintă o 
motivație și mai mare să 
îi îndeplinesc cerințele și 
așteptările.

5 Multe voci susțin 
că îl moștenești din 
punct de vedere al 

exprimării pe teren ...

(Zâmbește) Vă dați seama 
că astfel de comparații mă 

bucură și mă fac să mă 
simt onorat. Totuși, realistic 
vorbind, comparația este 
exagerată. Deocamdată 
mai am foarte multe de 
demonstrat până aș putea 
fi comparat cu fotbalistul 
Adrian Mutu.

6 Care sunt plusurile 
și minusurile tale?

Fără să par lipsit de 
modestie, cred că sunt un 
jucător inteligent și tehnic. 
Dar orice jucător are și 
minusuri pe care le poate 
corecta. Eu trebuie să mai 
lucrez la finalizare, să nu 
mai ratez. Deasemenea, 
mai am de lucru la explozie 
și viteză, să devin mult mai 
rapid.

7 Ce obiective 
personale ți-ai 
propus?

Nu-s foarte multe, dar au 
importanța lor. În acest 
moment îmi doresc să 

câștigăm play-out-ul și să 
îmi ajut echipa marcând 
goluri și reușind pase 
decisive.

8 Te gândești la 
naționala mare?

În nici un caz acum! Însă, 
în viitor, e normal să îmi 
doresc să ajung să fac 
pasul la naționala mare. 
Pentru asta muncesc. Este 
un vis al meu pe care vreau 
să îl transform în realitate. 

9 Apropos, visezi și 
la un transfer în 
străinătate?

Da, cu siguranță. Este un 
alt vis pe care îl am de mic. 
Dar toate la timpul lor.

10 Unde vezi 
Rapidul 
la finalul 

sezonului?

Pe primul loc în play-out!
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În noiembrie 2010 l-am 
întâlnit, după ceva ani, pe 
Radu Cosaşu. Scrisesem 
o vreme alături de marele 
scriitor, în pagina 4 – „de 
opinii” – a celui mai bun ziar 
de sport, la sfârşitul anilor 
’90. Radu Cosaşu era în colţul 
maeştrilor, alături de Adrian 
Păunescu, Fănuş Neagu, Ioan 
Chirilă...

În noiembrie 2010 însă, 
cum spuneam, ne-am 
revăzut la hotelul Hilton, acolo unde 
Domnia sa primea Premiul de Excelenţă, 
la 80 de ani, la Gala Premiilor „Ioan Chirilă”, 
iar eu pentru cea mai bună emisiune tv – 
„Replay”, alături de Marian Olaianos.

Am stat de vorbă mai mult atunci, i-am 
ascultat discursul de recepţie – genial! 
–, de fapt scrisoarea „de acreditare” în 
care îl ruga pe Camil Petrescu, cel care 
conducea revista „Football” în anul 1937, 
să îl angajeze, ne-am fotografiat, am 
povestit despre autorul „Ultimei nopţi de 
dragoste...”, toate le-am cam discutat în 
noaptea aceea, mai puţin ceea ce voisem 
să îl întreb de ani şi ani de zile… 

N-am avut timp atunci sau poate 
mi-a fost teamă, foarte probabil ruşine, 
să-i mărturisesc că articolul său din 
„Informaţia”, din alt noiembrie, 1985, a 
fost cel mai frumos, dureros şi încântător 
text pe care l-am citit vreodată după un 
meci. Radu Cosaşu l-a scris la încheierea 
campaniei de calificare la Mundialul din 
Mexic – 1986, ratată în urma înfrângerii de 
acasă cu Irlanda de Nord. „Acel 0-1 dureros, 
nemeritat, nedrept” se numea articolul, 
deşi, ciudat, el fusese publicat nu după 
meciul de pe „23 August” cu irlandezii, ci 
după victoria de la Izmir, cu Turcia, 3-1, în 13 
noiembrie ’85, ultimul meci al grupei.

Am fost pe stadion atunci, în 16 
octombrie 1985. Eram în clasa a XII-a şi 
am plecat direct de la liceu. A plouat 
în ziua aceea şi ţin minte oameni cu 

sombrero pe cap, cu un text 
simplu inscripţionat pe ele: 
„Mexico, venim!” Şi de ce să 
nu venim?! Făcuserăm două 
remize cu Anglia în acele 
calificări, învinseserăm Turcia 
şi Finlanda, doar în Irlanda 
de Nord pierduserăm, 2-3, 
în primul meci din grupă, în 
toamna lui ’84.

Ploua încet în Pantelimon 
şi pe „23 August” 50.000 de 
oameni sperau. O victorie ne 

ducea în Mexic, un egal i-ar fi obligat pe 
nord-irlandezi să câştige pe Wembley, în 
ultimul meci. A fost 0-1, nemeritat, dureros 
şi mai ales nedrept. Quinn a marcat în 
minutul 29. Bölöni a atacat aiurea, în tuşă, 
decisiv, vorba lui nea Vanea, o minge care 
a sărit la Quinn. Iovan şi Iorgulescu s-au 
încurcat în intervenţii (Quinn era omul lui 
Fane Iovan...), iar Lung, rămas singur, n-a 
avut ce face.

A urmat cea mai cruntă, totală, globală 
şi sfâşietoare dominare a adversarului din 
întreaga campanie... Negrilă a fost înlocuit 
la pauză cu alt craiovean, Geolgău, pe 
flancul stâng Ungureanu a urcat neobosit, 
Mateuţ, Rednic şi Klein au confiscat 
mijlocul, Coraş şi Hagi, pus căpitan la 20 
de ani, au semnat atac după atac. Atac 
după atac. În minutul 62, Piţurcă a intrat 
şi el, în locul lui Coraş. 25 de cornere, 36 de 
ocazii uriaşe de gol (nu e nicio glumă şi 
nicio exagerare, am numărat pe caiet, fază 
cu fază, într o noapte, la Replay, aproape 
tremurând de emoţie şi acum, după 27 
de ani), mingea izbind de două ori barele 
porţii lui Jennings, Nicholl scoţând de 3 
ori de pe linie. Îl văd pe Mircea Lucescu, 
într-un balonzaid gri, ducându-se în 
ultimele 10 minute aproape de careul lui 
Jennings, ca şi cum ar fi putut ajuta...Ca 
şi cum de acolo, de lângă băieţii săi, unde 
se înfipsese, pe o linie imaginară, undeva 
în prelungirea celei de 6 metri a careului 
irlandez, ar fi putut să le dea noroc, ar fi 

CRONICĂ
Prima banderolă a lui Hagi
  realizată de Marius Mitran

Cronică
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reuşit să îi liniştească, să le sufle ultimele 
parole care să deschidă, miraculos, poarta 
blestemată a uriaşului Pat Jennings, aşa, 
deodată…

Când danezul Sorensen a fluierat de 
final, ne-am prăbuşit toţi. Şi ei în teren, şi 
noi în tribune. Ce să spui?... Că Hagi a fost 
stânjenit de banderolă? Că avea doar 20 
de ani? Că ne lipsiseră Balaci, accidentat, 
ca şi Cămătaru, iar căpitanul Ştefănescu 
fusese suspendat pentru „galbene”?

După 25 de ani exact, atunci, în acea 
noapte, la Hilton, când sărbătoream cu 
şampanie, în jurul marelui scriitor, n-am 
avut curaj să-l întreb pe Radu Cosaşu 
cum a scris acel text care explica totul. 
Nu doar meciul, nu doar durerea ratării 
Mondialului mexican, ci totul despre noi, 
cei ce am fost atunci, acolo, cei ce suntem 
aici, acum. Deşi îl ştiu pe de rost. „...Pe noi 
nu superii ne supără. Daţi-ne o grupă cu 

3 grei, Italia, Spania, Cehoslovacia şi ne 
ducem noi! Noi o încurcăm sistematic cu 
cei pe măsura noastră, cu Elveţia, chiar cu 
această Irlandă de Nord, acolo unde nu 
se cere imposibilul. [...] Rămâne meciul de 
pe Wembley, eficacitatea şi convingerea, 
dorinţa de victorie cu care s-a jucat ultima 
partidă şi fără îndoială spiritul ofensiv din 
acel dureros, nemeritat, nedrept 0-1.

La sfârşit, atunci, în 1985, ploaia se oprise. 
Urletele de fericire ale nord-irlandezilor, o 
piramidă verde, ridicată în propriul careu, 
ca o redută inutilă de acum, complet 
inutilă, începeau să doară. Nu cu cei mari 
aveam şi avem noi probleme, cu marii ne 
descurcăm, cu cei mici ne trezim că doare. 
La sfârşit, cum spuneam, domnule Cosaşu, 
atunci ploaia se oprise. Aveam însă, mulţi, 
obrajii uzi. Fusese nemeritat, dureros, 
nedrept.
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