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Despre Universitatea Craiova, cu admirație
Justin Ștefan, Secretar General LPF

A

m hotărât ca
numărul 10 al
Buletinului Informativ
al Ligii Profesioniste de
Fotbal să îl dedicăm
clubului Universitatea
Craiova, iar acest text
are și această explicație
privind apariția lui aici.
Dar nu e singura. Despre
Universitatea Craiova
mai întâi am auzit, în
copilărie, așa cum auzi
despre eroii din basme
sau despre cei din manualele de istorie.
Fiind prea mic la momentele "Fiorentina
", "Bordeaux", "Kaiserslautern" sau
"Benfica", ce era de văzut am văzut mult
mai târziu, dar nu atât de târziu încât să
nu realizez dimensiunea fenomenului
Craiova în istoria fotbalului românesc.
Ceea ce m-a frapat și continuă să mă
oblige la o serie lungă de exerciții de
admirație care continuă și astăzi, când
anii sunt alții, vârsta noastră e alta, viața și
timpurile sunt cu totul altele.
Sau poate că nu e alt timp, poate că
fotbalul are puterea de a ne păstra
amintirile atât de bine încât fenomenul
"Universitatea Craiova" să fie și azi o
reverență și un ropot de aplauze. Sigur,
performanțele nu sunt aceleași ca ale
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generațiilor numite
"Campioana unei mari
iubiri", din anii 1973-1974,
sau ale "Craiovei Maxima
" din 1982-1983, ale cărei
borne principale le-am
amintit mai sus, dar ele
vor veni, sunt sigur.
Exercițiul de admirație
de azi, de fapt din
acești ani, este însă
generat de o conducere
profesionistă, care
e un model de
manageriat, de construcția unui OZN
venit dintr-o planetă a visurilor și care
se numește Stadionul "Ion Oblemenco
", dar, mai ales, de fanii Universității,
extraordinari, formidabili, și primii în toate
clasamentele acestor ani, la capitolul
prezență în arenă, alături de idolii lor în
alb și albastru.
Tocmai de aceea, țin să subliniez
importanța relației fani-echipă în
fotbalul românesc, ca, de altfel, peste
tot unde vorbim de fotbal profesionist,
de performanță, dar, mai cu seamă, de
emoție și implicare.
Despre Universitatea Craiova, așa cum
v-am spus la începutul acestui text, din
exact aceste motive, aici, un exercițiu de
admirație.

INTERVIU

Interviu cu dl. Sorin Cârțu,
președinte Universitatea Craiova
realizat de Octavian Țopa

Când vorbești despre Sorin Cârțu nu greșești dacă-i adaugi prenumele ”Instituția”.
Pentru că asta și este, o instituție a fotbalului oltean și nu numai. Două campionate și
trei trofee în Cupa României ca jucător, 107 goluri în prima ligă și 11 în cupele europene,
event ca antrenor în 1991, toate cu Universitatea. Da, vorbim cu Instituția Sorin Cârțu
din Craiova.
opinia omului Sorin
Cârțu, nu a oficialului
Universității.
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Trăim vremuri
netrăite vreodată,
domnule Cârțu.
Cum ați trecut
dumneavoastră,
personal, peste această
pandemie?
Nu, nu am fost foarte
afectat pentru că am
păstrat un echilibru.
Sigur, am respectat toate
prevederile impuse de
autorități fără să cad
însă în vreo extremă.
Părerea mea, a lui Sorin
Cârțu, nu a președintelui
Universității Craiova,
este că toată această
tevatură a fost rezultatul
unei conspirații mondiale
la care noi am rămas
simpli executanți. 70 la
sută politică, 30 la sută
medicală. Repet, este

Ca fost mare
fotbalist și
antrenor,
cum credeți că se vor
reintegra jucătorii în
rigoarea unei competiții
după o pauză atât de
lungă?
E greu, e foarte greu
pentru că nici nu vor mai
fi ajutați de public. Cu
suporterii lângă ei ar fi
fost mult mai motivați.
Au mai fost și acele
protocoale de prevenire
a pandemiei care nu-i
ajută deloc. Etapizarea
perioadei de pregătire nu
a fost făcută cum trebuie
din cauza protocoalelor
pe care au fost obligați să
le respecte. Au rezultat
prea puține meciuri de
verificare.
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Cât de mult
credeți că a fost
afectată echipa
de amânarea meciului
cu FC Botoșani?
Nu pot să mă pronunț!
Cred că am fost într-un

fel avantajați, pentru că
am mai avut posibilitatea
de a face un meci-școală
înaintea celor oficiale. Ce
e în capul fotbaliștilor,
nu știu... Poate că
s-au încărcat mental
altfel pentru reluarea
competiției, cine știe. Ei
ar trebui să răspundă la
această întrebare.
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Universitatea
Craiova a
schimbat
antrenorul. Cum
apreciați activitatea
de până acum a lui
Cristiano Bergodi?
Nu fac un secret din
faptul că eu îl apreciez
foarte mult pe Cristiano
Bergodi! L-am susținut și
îl voi susține în continuare.
Sigur, nu eu am luat
hotărârea de a-l aduce
la club, dar mă bucur că
s-a întâmplat asta pentru
că este un adevărat
profesionist, un antrenor
care s-a adaptat perfect
condițiilor din România,
realităților noastre. Da,
sunt mulțumit că este
alături de Universitatea
Craiova, îl simpatizez și ca
om, și ca antrenor.
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S-a schimbat
ceva în obiectivul
echipei?

Nu s-a schimbat nimic, ne
luptăm pentru titlu până
la capăt. Am ratat un
obiectiv, Cupa României,
dar mergem înainte pe
drumul ales la începutul
sezonului. În fond, trebuie
să facem asta dacă
vrem să jucăm în cupele
europene.
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Universitatea
este una dintre
puținele echipe
din CASA Liga 1 care
joacă aproape toate
meciurile de acasă cu
casa închisă. Cât de mult
va fi afectată de lipsa
spectatorilor?
Sunt afectate atât echipa,
cât și administrația.
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Fotbaliștii pentru că le vor
lipsi imboldul pe care îl
dau suporterii, adrenalina
lor la fiecare meci, bucuria
lor... Clubul este de
asemenea afectat pentru
că pierderile financiare
sunt foarte mari. Ticketing
nu, marketing nu, vedeți
și dumneavoastră cum
stau lucrurile.
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Ce așteptări aveți
dumneavoastră
de la viitorul
imediat apropiat al
acestui club atât de
iubit?
Universitatea Craiova
poate crește valoric în
sezonul următor dacă îi
vom asigura o concurență
mai mare pentru posturile
din zona centrală a
apărării. Acolo trebuie
aduse întăriri pentru a

da o mai mare stabilitate
echipei. S-a observat
că accidentările sau
suspendările fotbaliștilor,
care evoluează în această
zonă, ne-au dezechilibrat
de fiecare dată. Vom
acționa în consecință.
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Un mesaj pentru
colegii de
competiție...

Ar fi bine să păstrăm
o notă de respect și
fair-play. Să fim toți
preocupați să ridicăm
calitatea fotbalului nostru
pentru că doar în acest fel
putem aduce mai mulți
spectatori la stadione și,
implicit, sponsori. Să ne
aliniem energiile doar în
folosul echipelor noastre.
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CRONICĂ

Profesorul
realizat de Marius Mitran

A

cum două luni s-au
împlinit 6 ani de la moartea
profesorului Corneliu Andrei
Stroe, creatorul Craiovei Maxima.
Rândurile care urmează le-am
scris atunci. De Profesor mi-e
dor însă în fiecare zi.
Sâmbătă, pe 29 martie, mi-a
spus Marian Olaianos, am stat
la masă cu el înaintea meciului
cu FC Bihor, era îmbrăcat
elegant, într-un costum
impecabil, glumea, m-a întrebat de tine,
când facem iar „Replay”-ul, zâmbea. Aşa zice
Marian că a fost, apoi el a comentat meciul,
Profesorul Corneliu Andrei Stroe a mers în
tribună, să vadă generaţia viitoare, obligată să
fie mare, aşa cum au fost toate creaţiile lui.
E ultimul lucru pe care l-am aflat despre
el, toate celelalte sunt din istorie. Cu dom’
Profesor, de fiecare dată când am vorbit, am
învăţat. A fost singurul care m-a obligat la
acest exerciţiu de admiraţie. Singurul. Zicea
mereu, grav, cu o voce amplă: „Domnule
Mitran, îmi plac drumurile pe care le faceţi
în istoria noastră. Memoria şi farmecul nu
vă trădează.” Tăceam. Dom’ Profesor, voiam
să-i zic, păi nouă ne e uşor: trebuie doar să
ţinem minte ceea ce Dumneavoastră aţi
creat! Totul în jur e creaţia Dumneavoastră!
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Totul. Driblingul magnetic al lui
Balaci, cântecul de la tribuna cu
stemă, fenta lui Cârţu, trăsnetul
lui Oblemenco, fulgerul de pe
extremă al lui Zoli, eleganţa
Căpitanului, forţa lui Deselnicu,
sclipirile lui Geolgău, gara din
Craiova ocupată de trenurile
cu legiunile de studenţi albalbaştri veniţi din toată ţara,
ochii lui Ţicleanu, clasa lui
Donose, detenta lui Cămătaru,
stilul lui Beldeanu, linia impenetrabilă a
apărării pe aliniamentul Negrilă – Tilihoi –
Ungureanu, stângul lui Irimescu, imnul lui
Păunescu, cursele lui Marcu, chitara lui Tudor
Gheorghe, plonjoanele lui Lung, telefoanele
cu Ştefan Andrei, tunelul lung de la vestiare,
strigătul lui nea Sebi Domozină, centrările
lui Badea, şerpuirile lui Gică Craioveanu,
autocarul alb-albastru, stetoscopul doctorului
Frânculescu, Sică pentru copiii lui, care eraţi
toţi, ţigara lui nea Tică Oţet, bara lui Sorin de
la Sarajevo, bara lui Zoli cu Benfica… Barele
astea s-au opus până la urmă, mă gândesc,
dom’ Profesor, să mergem mai departe, să
continuăm ce-am început, să rămânem
uniţi. Eu acum, cu toată sinceritatea vă spun,
dacă mă puteţi auzi, şi ştiu că mă auziţi, că
pe toţi i-aţi ascultat întotdeauna, eu nu sunt
supărat şi nici nu plâng. Vă dau cuvântul meu
de onoare că nu plâng. Nu plâng, pentru că
ştiu de ce aţi plecat. Aţi plecat, nu-i aşa, să
daţi barele alea la o parte. Să ne unim. Să
fim iarăşi toţi, gata să-i îngenunchem pe toţi.
Să continuăm. Să mergem mai departe. Să
rezistăm. Să daţi barele alea care ne separă,
care ne dor, care ne împiedică. Aţi văzut că
aici doar aşa se mai poate, să ne unim, să ne
strângem şi să-i răsturnăm pe toţi ceilalţi.
Am înţeles. Ştiu de ce aţi plecat, de-acum.
Sunt sigur că în curând vom fi iar cum ne-aţi
creat. Şi acolo unde sunteţi acum, spuneţi cui
trebuie, ca de la Creator la Creator, să ne dea
un pic de Ajutor! Restul îl facem noi: ne-au
rămas notiţele Dumneavoastră. Unele nu-s
chiar notiţe. De fapt, unii. De fapt, toţi. Că
plângem. Dar o să ne treacă. Şi ne apucăm de
treabă. Cum aţi fi vrut. Toţi. Împreună. Craiova
e pe mâini bune. Ştiaţi. Şi eu ştiu de ce aţi
plecat, dom’ Profesor! Dumnezeu vă va ţine
aproape!

INTERVIU

Interviu cu Valentin Mihăilă,
atacant Universitatea Craiova
realizat de Octavian Țopa

A împlinit 20 de ani în februarie și are deja patru meciuri la echipa națională U21. A
impresionat în CASA Liga 1, reușind șase goluri, șase pase decisive și trei penalty-uri
scoase, ridicând publicul în picioare la aproape fiecare acțiune ofensivă. Extrem de
tehnic și de rapid, Valentin Mihăila este unul dintre fotbaliștii de mare perspectivă pe
care îi propun campionatul României și Universitatea Craiova.
tribune, dar le promitem
că vom da totul pentru a-i
face fericiți.
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Ești jucătorul care
în acest sezon a
avut o creștere
foarte mare. Mulțumit de
nivelul la care ai ajuns
sau îți doreai altceva?

1

tine?

Valentin, cum a fost
această perioadă
de pauză pentru

A fost o perioadă ciudată
deoarece nu am mai avut
o pauză așa de lungă fără
meciuri. Am încercat să
mă feresc cât mai mult
de orice pericol și am
respectat programul
de pregătire individual
transmis de către
antrenori și de medic, mai
ales ca eu veneam și după
o accidentare.
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Tot timpul consider că
se poate mai mult. Dar
pentru asta este nevoie
de muncă, multă muncă.
Mereu trebuie să dau
totul la fiecare partidă și la
fiecare antrenament.
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Ce înseamnă
pentru tine să joci
la Universitatea
Craiova?
Nu Mă simt mândru să joc
la această echipă pentru
că de mic am crescut în
spiritul oltenesc și am
învățat ce înseamnă

Craiova pentru fotbalul
românesc.
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Care jucător a fost
idolul tău?

Nu pot spune că am avut
un idol din România când
eram mic, admiram foarte
mult jucători de afară.
Pot spune că îmi place
Alexandu Mitriță. Am spus
mereu acest lucru. Este
un fotbalist extraordinar și
mă bucur că am jucat cu
el în aceeași echipă.
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Care este cel mai
mare vis al tău?

Să câștig campionatul
cu Universitatea Craiova
și să joc la un campionat
mondial sau european
cu echipa națională a
României.

Ți-a fost dor de
CASA Liga 1?

Abia așteptam să înceapă
meciurile! Îmi era dor de
fotbal, de minge, de colegi
și, mai ales, de suporteri.
Din păcate, mai trebuie să
așteptăm puțin până vor
fi din nou alături de noi în
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