
Dragi bunici,

iubiţi părinţi,

Acum, a venit vremea noastră s‑o trăim!

UNIVERSITATEA
LUNI, 3 AUGUST 2020, ORA 20:30

LIGA I, PLAYOFF, ETAPA X
STADIONUL „ION OBLEMENCO”, CRAIOVA

CFR CLUJ

aţi trăit bucuria aşa cum trebuie şi ne‑aţi transmis‑o şi nouă.



„Dacă nu vom reuşi să câştigăm titlul, realizările 
mele individuale aproape că nu vor mai conta“
Alex, ai fost cel mai bun jucător al Universităţii şi poate al campio‑
natului, în acest sezon. Care este secretul succesului tău?

Într‑adevăr, am un sezon foarte bun şi sunt mândru de prestaţia mea 
din acest an, dar nu aş fi reuşit nimic de unul singur. Fotbalul este un 
sport de echipă şi pentru mine echipa a fost mereu pe primul plan. Când 
echipa joacă bine, ies şi jucătorii în evidenţă la nivel individual, iar noi 
am jucat bine spre foarte bine în acest an. Oricum, mai avem un meci şi 

Cu 14 goluri marcate şi 8 assist‑uri în acest sezon, ALEXANDRU 
CICÂLDĂU este probabil în cea mai bună formă de când s‑a 
apucat de fotbal. Creşterea lui remarcabilă de la an la an şi vârful 
din vara lui 2020 au coincis cu cel mai bun moment al echipei, de 
la revenirea pe prima scenă a Universităţii, acum 6 ani. Înainte de 
finala campionatului, Alex vorbeşte cu multă emoţie despre o vară 
foarte dificilă, dar de care peste ani şi ani am putea să ne amintim 
cu lacrimi de dor şi fericire în ochi.

Alexandru
CICÂLDĂU:
„Vedeta 
Universităţii 
este echipa 
pe care am 
construit‑o“



pentru mine acesta este marea provocare a sezonului. Sincer, dacă nu 
vom reuşi să obţinem titlul, realizările mele personale ar conta foarte 
puţin spre deloc, pentru mine. Pentru că, aşa cum spuneam, vedeta la 
Universitatea este echipa pe care am reuşit să o construim.

De când te‑ai lansat în fotbalul mare arăţi tot mai bine de la an la an. 
Ce ai făcut ca să îţi păstrezi această creştere constantă?

Sunt destul de critic cu mine şi, la finalul fiecărui an, încerc să fac un 
bilanţ cu ce am făcut bine şi ce am făcut mai puţin bine. Apoi, în pregă‑
tirea pentru sezonul care urmează, încerc să mă concentrez pe părţile 
mai puţin bune şi cred că această concentrare mă ajută să nu repet gre‑
şeli pe care poate le făceam înainte. Mulţumesc pentru apreciere, chiar 
sunt foarte bucuros, pentru că la fel simt şi eu, că în acest an am ajuns 
la un nivel mai bun faţă de cei precedenţi.

S‑a vorbit mult în acest sezon despre echipe importante interesate de 
semnătura ta. Sincer, dacă reuşim să câştigăm campionatul, preferi 
să profiţi de şansa oferită şi să te transferi la o echipă din vest sau să 
mai joci pentru Universitatea măcar un an, pentru a ataca grupele 
cupelor europene?

Ştiu că se vorbeşte şi probabil nu mă veţi crede, dar nu mă gândesc la 
asta deloc. Dacă aş sta să mă gândesc la ce va fi în anul următor, cred că 
mi‑ar fi mult mai greu să mă concentrez pe ce am de făcut în prezent, an‑
trenament cu antrenament şi meci cu meci. Oricum, ambele alternative 
sună foarte bine, deci ce ştiu sigur este că voi trăi în continuare momen‑
tul şi mă voi bucura oricare ar fi decizia noastră, adică a mea, a apropi‑
aţilor şi a clubului.

Care crezi că sunt şansele noastre la titlu, în acest moment?
Nu aş vrea să dau un procent sau ceva de genul acesta, dar cred că am 

demonstrat pe teren că suntem cea mai bună echipă a momentului. Prin 
urmare, cred că avem o şansă bună la titlu... Nu ştiu să o calculez, dar 
ştiu că vreau să profit de ea şi să nu mai lăsăm din mână avantajul pe care 
l‑am obţinut în clasament.

Ce ţi s‑ar părea corect să se întâmple în ceea ce priveşte rezultatul me‑
ciului cu Astra, atâta timp cât acesta nu va mai putea fi jucat?

Nu sunt eu în măsură să spun ce ar fi corect şi ce nu. Noi jucăm fotbal 
când putem să o facem şi pentru mine cel mai important este că, atunci 
când am fost pe teren, în această vară, ne‑am descurcat foarte bine.

Cum ai prefaţa partida de luni?
Se întâlnesc indiscutabil cele mai bune echipe ale campionatului nos‑

tru şi sunt convins că va ieşi un meci spectaculos, aşa cum au fost şi cele 
de până acum. 



„Ce galerie avem! Ce oameni! Câtă pasiune!“
Care este cel mai plăcut moment de care îţi aminteşti acum, din cali‑
tate de jucător al Universităţii în aceşti doi ani?

Au fost foarte multe momente frumoase, atât de multe încât nu aş pu‑
tea să nominalizez unul anume. În general, însă, cred că îmi voi aminti 
toată viaţa de emoţiile simţite la meciurile pe care le‑am jucat cu un „Ion 
Oblemenco“ plin, în decursul acestor două sezoane. Ce galerie avem! Ce 
oameni! Câtă pasiune! Ce să mai, nu este deloc o exagerare, la Universi‑
tatea oricine se simte fotbalist mare, datorită fanilor.

Cum te simţi alături de Dan Nistor şi crezi că ar putea Naţionala să 
se folosească de relaţia creată între voi şi să fiţi titulari în viitorul 
apropiat?

Ne simţim foarte bine şi cred că ne completăm reciproc. Dan nu este 
doar un mijlocaş de mare valoare şi cu multă experienţă, ci şi un om de‑
osebit. Eu cred că şi lui îi datorez creşterea mea în valoare şi îi mulţu‑
mesc. Nu e treaba mea să vorbesc despre selecţia la echipa naţională, dar 
vă pot spune că mă simt excelent alături de Nistor în teren.

Sunteţi printre puţinele echipe din Europa cu serie neîntreruptă de 
victorii, de la reluarea campionatelor. Care sunt motivele pentru care 
arată Ştiinţa atât de bine, într‑o perioadă în care multe echipe au 
probleme?

Aşa e, a fost un parcurs perfect şi cred că meritul este al echipei şi al 
unităţii dintre noi. Suntem o familie, suntem deschişi unul faţă de celă‑
lalt şi mereu toţi pentru unul şi unul pentru toţi.



Ce a adus Cristiano Bergodi nou la e chipă?
Cred că cu fiecare antrenor pe care l‑am 

avut până acum am mai îmbunătăţit câte 
ceva, iar cu domnul Bergodi am atins un 
vârf de formă, pentru că simt că datorită 
dumnealui am reuşit să ne rezolvăm şi pu‑
ţinele vulnerabilităţi pe care le mai aveam. 
Dacă va fi să câştigăm titlul, va fi nu doar 
succesul nostru, al celor care suntem acum 
în teren sau pe bancă, ci şi al antrenorilor 
precedenţi. Sincer, cred că am fost noro‑
coşi să avem antrenorii pe care i‑am avut, 
în aceşti doi ani, şi eu unul consider că de 
la fiecare am învăţat câte ceva, însă Mister 
ne‑a adus acel plus de care aveam nevoie 
pentru a fi şi mai ales a ne simţi cei mai 
buni.

Cum a schimbat pandemia de covid‑19 viaţa fotbaliştilor ca tine, atât 
în ceea ce priveşte programul vostru cu echipa, cât şi viaţa personală?

A fost o perioadă foarte grea încă din martie, pentru că a trebuit să stăm 
închişi în casă, iar noi chiar am respectat aceste restricţii şi, sincer, a fost 
dificil, pentru că nu era ceva ce am mai făcut sau la care ne‑am fi gândit 
până acum. Cel mai greu ne‑a fost la nivel psihic, pentru că, fiind o situa‑
ţie cu totul neobişnuită, eu aveam foarte multe emoţii legate de cum o să 
reuşim să ne reintrăm în forma fizică şi în cea sportivă, după aproximativ 
două luni de stat singuri în casă, în primăvară. Faptul că din martie nu pu‑
tem nici măcar să mai ieşim la o terasă sau să ne mai vedem cu prietenii 
pentru a ne relaxa a fost şi el unul foarte dificil, pe plan mental. Dar totul 
va fi minunat dacă vom reuşi să câştigăm titlul. După asta, vom putea să 
ne bucurăm cu toţii şi de acea relaxare de care avem mare nevoie.

Cine e omul din viaţa ta căruia i‑ai dedica în primul rând un eventu‑
al titlu câştigat cu Universitatea Craiova?

Mi‑ar fi foarte greu să aleg un singur om. Dacă aş reuşi să ridic trofe‑
ul, în primul rând m‑aş gândi la familia mea şi apoi la toţi oamenii minu‑
naţi pe care am avut norocul să‑i întâlnesc, de‑a lungul carierei, şi care 
m‑au ajutat să ajung aici. Dar haideţi să fim acolo mai întâi, ne aşteaptă 
un meci pe viaţă şi pe moarte, înainte de asta.

Care este primul gând cu care vei intra pe teren în meciul de luni?
Ştiu că este un meci cu miză uriaşă şi până la fluierul de start vă garan‑

tez că şi noi, jucătorii, îl simţim la fel. Însă atunci când voi intra pe teren, 
nu voi face decât ce fac în fiecare meci, indiferent de adversar: mă voi con‑
centra la mine, la ce am eu de făcut şi la rolul meu în echipă şi voi încerca 



să dau tot ce am mai bun. Aşa am făcut şi până acum şi ne‑a ieşit, sperăm 
să ne mai iasă o dată, pentru că aceşti oameni minunaţi merită „să le facem 
o bucurie“, cum ne tot cere galeria, după un an greu pentru toată lumea.

Cât de mult contează că aţi învins deja CFR Cluj şi care crezi că sunt 
punctele lor slabe?

Acea victorie de la Cluj a fost una extrem de importantă, nu doar pen‑
tru duelul direct cu ei, ci şi pentru starea noastră de spirit. Practic atunci 
am ştiut că avem şanse reale la campionat, pentru că ne‑am demonstrat 
nouă că suntem o echipă cu personalitate şi cu maturitate, care poate să 
ia partida în mână şi să dicteze jocul, chiar să întoarcă rezultatul, pe final, 
pe un teren pe care nu câştigase nimeni de mult timp. Sunt sigur că, dacă 
ne vom prezenta la fel ca în meciul tur, vom câştiga şi acum. Aşadar, nu 
este atât despre punctele lor slabe cât despre punctele noastre puternice.

Cât de importanţi au fost fanii şi susţinerea lor în acest sezon, pen‑
tru voi?

E greu de descris în cuvinte cât de importanţi au fost. Noi o ştim, ei o 
ştiu, e ceva ce poate fi mai degrabă simţit decât povestit. Cert este că şi 
datorită lor şi încrederii pe care ne‑o dau, chiar şi în aceste momente de 
distanţare şi cu tribune goale, suntem o echipă foarte greu de bătut.

Şi ultima întrebare: cum crezi că îţi vei aminti de vara aceasta peste 
10 ani, privind în urmă?

(zâmbeşte, încurcat) Foarte grea ultima întrebare. Nu ştiu ce să zic, 
sper că peste 10 ani încă voi fi în activitate, la 33 de ani, şi că voi putea să 
privesc înapoi la un deceniu foarte bun pentru mine, care a început cu 
obţinerea unui nou titlu pentru Ştiinţa, unul venit după 29 de ani de aş‑
teptări. A fost o vară foarte grea, dar cred că peste 10 ani cu toţii ne vom 
aminti de ea cu bucurie şi emoţie.

PA R T E N E R I  U N I V E R S I TAT E A  C R A I O V A



Trei generaţii cu Ştiinţa
FILE DIN POVESTE
E luni deja? Este. Daţi‑ne voie să încercăm ghicim senzaţiile pe care le‑aţi 
simţit în ultimele zile şi ore. Îndrăznim, pentru că presupunem că au fost ace‑
leaşi cu ale noastre. Vineri, în timpul meciului distractiv dintre FCSB şi CFR, 
probabil aţi devenit uşor neliniştiţi. Sâmbătă ne imaginăm că aţi început să 
le faceţi viaţa grea nemicrobiştilor din jurul vostru: eraţi ba visători, ba iras‑
cibili, ba zâmbeaţi cu gura până la urechi, privind în gol şi neatenţi la con‑
versaţie. Duminică, dacă aveţi cumva o brăţară sau un ceas care vă măsoară 
permanent pulsul, cu siguranţă v‑ar fi dat valori peste medie, dacă nu cumva 
chiar unele care să declanşeze alarma de sunat salvarea, iar în capul piep‑
tului se va fi instalat deja (şi avea nu doar să persiste, ci să se agraveze de la 
oră la oră) o senzaţie de lipsă de aer similară cu aceea pe care o avem cu to‑
ţii când cădem în gol, într‑un roller coaster sau la o turbulenţă mai serioasă, 
în avion. Şi apoi a venit luni, azi, când toate simptomele de mai sus au atins 
apogeul. Şi pe deasupra s‑au mai adăugat câteva, cum ar fi pielea de găină 
apărută aparent din senin, ridicatul în poziţie de drepţi al tuturor firelor de 
păr de pe mâini la orice gând legat de meci şi un tremur tot mai perceptibil 
al mâinilor, pe măsură ce se apropia ora 20:30. 

Aşa să fi fost şi pentru ei? Aşa să fi trăit şi bunicii ori părinţii noştri zi‑
lele şi orele de dinaintea marilor meciuri? Putem doar să ne imaginăm că 
da. Celor mai norocoşi dintre noi, încă li se povesteşte despre ele în viu 
grai. Ce ştim sigur însă acum, cu toţii, este care au fost acele mari meciuri 
şi cum s‑au terminat ele. Cei mai mulţi dintre noi erau prea mici sau nu 
erau deloc, atunci când Craiova reuşea să obţină ultimul titlu de campi‑
oană. Despre primul nici nu mai vorbim. Nu venise încă timpul nostru. 
Dar ei, bunicii şi părinţii noştri, ei au trăit cele mai frumoase vremuri 
ale Universităţii. Să le rememorăm încă o dată şi să lăsăm istoria noastră 
glorioasă să ne încarce bateriile şi să ne dea forţa de care avem nevoie cu 
toţii ca să răzbim. Pentru că noi suntem cei care trebuie să continue vre‑
murile acelea, pentru viitor şi copiii cărora trebuie să le predăm bucuria.

Ştiinţa bunicilor
14 iulie 1964: prima bucurie. În loc de o finală, ca astăzi, Ştiinţa Cra‑

iova, echipa ce fusese înfiinţată în 1948 de un grup de profesori şi stu‑
denţi, era implicată în două finale, în acea zi în care se juca ultima etapă 
a Diviziei B. Asta pentru că lupta pentru promovare s‑a dus în trei până 
în ultima etapă: Ştiinţa Craiova, Metalul Târgovişte şi Poiana Câmpina 
aveau toate şanse să facă pasul cel mare. Primele două s‑au întâlnit în 
meci direct, iar Ştiinţa a învins clar Târgoviştea cu 3‑0, la Craiova. Câm‑
pina pierdea şi ea la Paşcani şi „studenţii“ conduşi de Nicolae Oţeleanu 



promovau în Divizia A. Visul începea să se mijească tot mai perfid printre 
gene şi să‑şi facă loc în creier, şi de acolo în ceea ce aceia mai credincioşi 
dintre noi numesc, cu un tremur aproape imperceptibil în glas, „suflet“.

19 iunie 1974: dreptatea de la Ploieşti (la un an de la jaful de la Bu‑
cureşti). Universitatea scoate un 0‑0 suficient pentru păstrarea primei 
poziţii, la Ploieşti, şi obţine primul titlu de campioană a României din 
palmares. Trecuse un an de când Dinamo comisese cea mai mare hoţie 
din istoria fotbalului românesc, în sezonul 1972‑1973. Complici la crimă 
le‑au fost chiar adversarii noştri de astăzi, CFR Cluj. Ardelenii s‑au lăsat 
pe spate şi i‑au lăsat pe fotbaliştii Ministerului de Interne să câştige cu 
câte goluri aveau nevoie (4), după ce ambele echipe împreună cu arbitrul 
au pus‑o de‑o amânare cu 20 de minute a partidei, la pauză, pentru ca 



toată lumea să ştie rezultatul Craiovei de la Arad. Motivul invocat pentru 
amânare: ploua. De notat că CFR‑ul avusese parte de un sezon excelent, 
cel mai bun din istoria de până atunci al echipei, şi ocupau locul 3 la ora 
meciului (acea înfrângere i‑a dus pe 5 la final). Unii povestesc chiar cum 
CFR‑ului li s‑a făcut marele cadou de a se pasa o invitaţie la un amical 
în Germania Federală, iar autoarea generosului gest era chiar Dinamo. 
Când găseai pe cineva care să‑ţi faciliteze o excursie în Occident, pe vre‑
mea aia, nici nu se mai punea problema să nu‑l laşi să câştige la jocuri, 
fie ele şi unele serioase, ca fotbalul.

Ştiinţa părinţilor
3 iulie 1977: zorii Maximei. La trei ani după titlul de campioană ur‑

mează şi prima cupă a României, cucerită în condiţii la fel de potrivnice: 
într‑o finală la Bucureşti, cu Steaua. Avea să fie meciul lui Balaci (20 de 
ani la acea vreme) şi al lui Cârţu (21), care înscriau două goluri care me‑
rită povestite şi astăzi, 43 de ani mai târziu. În minutul 55, Balaci preia 
o minge în propria jumătate, îi face otită lui Florin Marin atunci când 
sprintează pe lângă el şi, după o fugă nebună de 60 de metri, mereu cu 
mingea aproape de picior, îl învinge pe Moraru. După reuşită, se pune 
în genunchi (vezi foto) în faţa miilor de olteni prezenţi la meci, într‑una 
dintre cele mai frumoase fotografii din istoria Ştiinţei.  După alte 10 mi‑
nute, acelaşi Balaci iese cumva cu mingea dintre patru adversari, pare 
că pierde posesia, însă Cârţu apare la marginea careului de 16 metri, re‑
cuperează şi preia spre poartă cu o piruetă de o eleganţă care îi era ca‑
racteristică (acea mişcarea a fost undeva la jumătatea drumului dintre 



Zidane şi Bergkamp), apoi trage la fel de fin la colţul scurt, cum mult 
mai târziu avea să o facă şi Ilie Dumitrescu, cu Argentina. Steliştii reu‑
şesc doar să reducă din diferenţă pe final, dar în tribune şi în Oltenia era 
deja revelio n.

1978–1984: Craiova Maxima. După acele prime două succese venite 
greu, cu sacrificii şi suferinţe enorme, se leagă marea echipă a Craiovei. 
Într‑atât de mare încât nu mai putem să dedicăm câte un capitol fiecărui 
trofeu, pentru că acestea au început să vină la foc automat. În aceşti şase 
ani, Universitatea Craiova câştigă trei Cupe ale României şi alte două ti‑
tluri de campioană (inclusiv eventul, în vara lui 1981, după un 6‑0 de vis 
în finala de cupă cu Timişoara). În plus, devine prima echipă româneas‑
că prezentă în primăvara europeană, în 1983. Cu ajutorul intelectualilor 
şi artiştilor vremii, tot mai atraşi de vraja unei echipe anti‑sistem care 
reuşea să bată sistemul în luptă dreaptă, Universitatea îşi ţese cel mai 
pronunţat firele de legendă în aceşti şase ani de vis. Câţi dintre noi care 
încă nu eram aici nu regretă în fiecare zi faptul că nu i‑au putut trăi?

1990–1991: al doilea event. Cu Cârţu revenit aproape de Ştiinţa, de 
data aceasta ca antrenor, Universitatea cucereşte titlul de campioană pen‑
tru a patra oară după un 3‑1 acasă cu Sportul Studenţesc şi o cupă bonus, 
pentru vitrină şi amintirile ce vor veni, după o finală cu Bacău. 

Ştiinţa noastră
2013–2014: renaşterea. Secţia de fotbal a istoricului club CS Univer‑

sitatea Craiova se redeschide oficial, după mai mulţi ani în care oraşul 
Craiova fusese văduvit de fotbal. Începutul este pe alocuri greoi, dar efi‑
cient: Ştiinţa promovează în prima ligă după un egal muncit la Reşiţa, 
pe 31 mai 2014. Peluza Nord îşi începe anevoiosul drum către frumoasa 
galerie de azi de la o mână de câteva zeci, uneori sute, de oameni, ma‑
joritatea tineri şi curajoşi, acei nepoţi şi copii dornici să trăiască şi ei ce 
auziseră doar din poveşti. 



27 mai 2018: a şaptea cupă şi‑al şaptelea cer. Sub comanda lui Devis 
Mangia şi după decizia extrem de inspirată de a‑l readuce pe Alexandru 
Mitriţă la club, Universitatea cucereşte al 11‑lea trofeu major din isto‑
rie, după 2‑0 la Bucureşti cu Hermannstadt (goluri Gustavo şi Mitriţă, 
într‑un meci dominat de la cap la coadă de ai noştri). Aproape 30.000 
de olteni au făcut o atmosferă de vis pe Arena Naţională şi chiar şi mai 
mulţi au împânzit străzile Craiovei, atunci când echipa a venit să le pre‑
zinte trofeul, a doua zi.

3 august 2020: Emoţia. De atunci încoace, visul renăscut capătă tot 
mai multă forţă şi portanţă. Dacă învingem astăzi, pariem că va decola 
cu forţa unui Concorde. Dacă învingem astăzi, putem redeveni acea for‑
ţă de temut a României. Şi nu inducem teama adversarilor prin agresivi‑
tate, nu. Am zice că taman acel vis cu aripi reinventate al nostru este cel 
care îi va speria. Şi dacă nu va fi să fie, acum ştiţi cum e, atât bunicii cât 
şi părinţii au mai trecut şi prin momente în care au simţit acea prăbuşire 
din final. Dar, la fel ca ei, cel puţin acum avem garanţia că nici măcar un 
eşec de moment nu ne poate zdruncina visul. Hai, băieţii! Suntem toţi 
cu voi pân’la sfârşit, ca de obicei.


