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LA MULȚI 
FANI!

2020 a trecut, dar fotbalul din Liga I revine în aceeaşi atmosferă sumbră, cu tribune 
goale şi ambianţă necaracteristică sportului şi spectacolului în general. Cumva, această 
primă parte de sezon pare a fi pentru toate competitoarele un drum al Golgotei în care 
toţi ne străduim să ţinem ştacheta cât mai sus până la momentul când fotbalul adevărat, 
adică cel cu suporteri în tribune, va putea să revină. În acest context, cea mai bună 
urare pe care v‑o putem face în 2021 nu este cea clasică, ci una în care vă dorim sincer 
ca, măcar din primăvară, să vă bucurați iarăși de ceea ce iubiți, mai ales de revederea 
cu cei dragi.



BANCU:
„Că am ajuns să joc la 

acest nivel este mai puţin 
meritul meu şi mai mult cel 
al oamenilor din jurul meu“

Era 16 iulie 2014 când NICUŞOR BANCU debuta pentru Universitatea 
Craiova, în Giuleşti, la o înfrângere cu 1‑0 în Cupa Ligii, în faţa Rapidului. 
Apoi a urmat primul lui meci acasă, un egal pe vechiul Oblemenco cu 
Pandurii Târgu Jiu de care îşi mai aminteşte perfect şi astăzi. De atunci 
au trecut 6 ani şi jumătate în care puştiul timid din Olt, fără o pregătire 
profesionistă la nivel de juniori, a întrecut orice aşteptare. Bancu a strâns 
între timp 184 de apariţii în tricoul Știinţei şi a marcat de 19 ori, iar astăzi 
poartă cu mândrie banderola de căpitan al Universităţii pe braţ. Mai mult 
decât atât, a strâns deja 17 prezenţe în echipa Naţională. Împlinirea lui 
Bancu nu este doar profesională, ci şi personală: chiar în ziua de Crăciun, 
iubita lui a născut primul lor copil. Vorbim despre toate, mai puţin despre 
viaţa privată (cu care căpitanul nostru e foarte discret) în cele de mai jos.



„Bineînţeles că îmi amintesc primul meu meci pe 
Oblemenco, am simţit fiorii de a fi pe unul dintre 
cele mai încărcate de istorie stadioane din ţară“
Salut, Nicu. Eşti unul dintre jucătorii români cu cea mai constantă 
creştere, în ultimii 7 ani. Am vrea să ne spui care e secretul, cum reu-
şeşte un sportiv să fie mai bun cu fiecare an?

Vă mulţumesc, dar să ştiţi că nu e deloc doar meritul meu. Eu cred că 
datorez cea mai mare parte a acestui traseu oamenilor din jurul meu. În 
aceşti 7 ani am fost înconjurat de nişte oameni minunaţi, fie ei familie, 
colegi, suporteri sau prieteni. De asemenea, sunt recunoscător staff‑ului 
tehnic şi conducerii clubului, pentru că atunci când am avut perioade 
mai puţin bune şi‑au păstrat încrederea în mine şi mi‑au transmis mereu 
asta.

Ai împlinit 28 de ani recent şi i‑ai jucat pe ultimii şapte la aceeaşi 
echipă, Universitatea Craiova. Spune‑ne două amintiri foarte plăcute 
despre această perioadă în tricoul Știinţei, primele două care îţi vin 
în minte.

Au fost foarte multe momente extraordinare, dar primele două care 
îmi vin acum în minte sunt debutul pe vechiul Oblemenco în tricoul Uni‑
versităţii şi câştigarea Cupei României, pe Arena Naţională. Unul a fost 
micul meu moment de glorie şi împlinire a visului, celălalt a fost momen‑
tul nostru, al tuturor.

Dar cea mai plăcută amintire de până la vârsta de 10 ani care ar fi?
Vă daţi seama că, deşi eram foarte mic, este tot o amintire legată de 

fotbal. Undeva la 8‑9 ani îmi amintesc că am fost într‑un turneu de fot‑
bal alături de echipa şcolii mele şi am câştigat acel turneu cu două goluri 
marcate de mine. Am fost în al nouălea cer.

Pe 26 octombrie 2013 ai jucat primul tău meci pe vechiul Ion Oble-
menco, din postura de adversar al Universităţii, într‑un Slatina – 
Craiova din Liga II. Spune‑ne ce îţi mai aminteşti din acel meci.

Da, îmi amintesc acel prim meci pe Oblemenco, bineînţeles. Nu mai 
ştiu foarte multe detalii, dar am simţit fiorii de a fi pe unul dintre cele 
mai încărcate de istorie stadioane din ţară. Mai ţin minte că ne‑aţi bătut 
greu atunci, dar îmi amintesc că din teren era destul de clară superio‑
ritatea Universităţii şi m‑am gândit că cel mai probabil ei vor fi cei care 
vor promova. 

„Zic de câţiva ani că cel mai bine mă simt pe postul de 
fundaş stânga, deja mi s‑a luat de această discuţie“
Aproape în fiecare an s‑a tot scris despre o posibilă plecare a ta, şi 
totuşi încă eşti aici, căpitanul echipei şi unul dintre veteranii lotului. 



Te rugăm să le împărtăşeşti suporterilor care au fost gândurile tale 
din această perioadă legate de o eventuală plecare de la Craiova.

Cam de un an nu mă mai gândesc la o plecare. Sunt hotărât să‑mi fac 
treaba cât mai bine la Craiova, mă simt excelent şi mă bucur că sunt sănă‑
tos şi într‑o formă destul de bună. În anii trecuţi am mai luat în conside‑
rare eventuale transferuri, e drept, dar acum mi se pare mai important 
să mă concentrez pe prezent şi ce va fi, va fi. Dacă va veni un transfer 
bun şi pentru mine şi pentru club, ca urmare a jocurilor mele bune pen‑
tru Universitatea, aşa să fie. Dacă nu va veni, însă, rămân cu mare drag 
şi fără niciun regret la echipa pe care o iubesc.

Ce ar însemna pentru tine ca Universitatea să devină campioană cu 
tine căpitan de echipă şi ce presupune mai exact această poziţie de 
căpitan, care sunt atribuţiile tale?

Sincer, titul este obiectivul la care toată familia Universităţii se gân‑
deşte deja de mulţi ani. Acum parcă dorinţa mea de a ieşi învingători este 
chiar şi mai mare, fiind şi căpitanul echipei. Aproape că nu trece antre‑
nament în care să nu vorbesc cu colegii despre ce putem face ca să fim 
şi mai buni la următoarea partidă, şi mai concentraţi pe ceea ce avem de 
făcut. Cam astea sunt şi atribuţiile mele, de altfel, să comunic cât mai 
mult cu colegii, în special cu cei noi, şi să‑i ajut să se integreze cât mai 
bine pentru ca întreaga echipă să dea randament. 

Mulţi oameni de la televizor spun des că nu eşti fundaş stânga, şi tu 
totuşi joci fundaş stânga de câţiva ani deja, şi la Craiova şi la Naţio-
nală, şi o faci foarte bine. Te rugăm să ne lămureşti: eşti fundaş stânga 
sau nu, unde preferi să joci?



Am zis că sunt fundaş stânga de câte ori am fost întrebat, deja mi s‑a 
luat de discuţia asta care parcă nu se mai termină. Am dat şi argumente 
mereu: ca fundaş sunt mai mult cu faţa la adversari şi pot crea mai uşor 
anumite superiorităţi, chiar mă simt foarte confortabil. Mai mult decât 
atât, consider că de câţiva ani îmi fac treaba foarte bine pe acel post şi nu 
degeaba am ajuns la 17 partide în tricoul Naţionalei. E adevărat că mai 
şi greşesc, dar asta se întâmplă fiecărui apărător, nu există fundaş care 
să nu greşească în această lume.

Datorită ţie şi nu numai, banda stângă a Știinţei a fost mereu una 
foarte periculoasă pentru adversari. E adevărat că în urmă cu nu mult 
timp îl aveai acolo şi pe Mitriţă să te ajute. Acum, noul tău coleg în 
acea bandă este Ofosu. Cum ţi se pare ca jucător şi cum vă înţelegeţi 
pe teren?

Aşa este, apropo şi de întrebarea precedentă, pot spune că eu ca fun‑
daş stânga am vândut, între ghilimele, mulţi jucători, pentru că mereu 
a mers treaba bine şi foarte bine pe acel flanc. Nu doar Mitriţă, ci şi 
Mihăilă, chiar şi Băluţă a jucat acolo pentru o perioadă şi mă bucur că 
putut să am şi eu o contribuţie la plecarea lor la echipe importante. Da, 
Ofosu este un jucător foarte asemănător cu cei trei, ca stil, foarte tehnic 
şi agil. Nu pot decât să sper c‑o să ne înţelegem din ce în ce mai bine şi 
c‑o să‑l vând şi pe el (râde), dar doar după ce ne ajută să ne îndeplinim 
marele vis.

Dar despre celelalte transferuri recente ale Craiovei ce ne poţi spune? 
Care apreciezi că este valoarea lotului nostru în acest moment, faţă 
de contracandidate?

Eu personal cred că orice jucător nou ne poate ajuta, atâta timp cât 
este dispus şi dornic să se integreze în familie şi să înţeleagă ce înseamnă 
Universitatea Craiova. Dar nu este problema mea să judec calitatea tran‑
sferurilor, asta este 100% treaba lui Mister. Atâta timp cât el este mul‑
ţumit de jucătorii care îi sunt puşi la dispoziţie, alte păreri contează mai 
puţin.

Simţi că e ceva diferit în acest an faţă de cei precedenţi, în ceea ce pri-
veşte forţa echipei noastre? Dacă da, ce crezi că s‑a schimbat în acest 
sezon?

Nu pot să‑mi dau seama, cred că doar cineva din exterior ne poate 
judeca mai obiectiv. Din interior mi se pare că am avut cam prea multe 
fluctuaţii, am trecut de la meciuri bune la meciuri slabe, uneori chiar 
în interiorul aceloraşi partide. De exemplu cu FCSB am făcut un meci 
bun pentru 50 de minute, după care am picat inexplicabil, apoi am 
mers la Cluj şi eu zic că am făcut o partidă excelentă, cel puţin defen‑
siv. Sper să ne găsim o constanţă în jocurile bune, asta mi se pare cel 
mai important.



„Sper să rămân la Craiova până reuşim 
să împlinim visul suporterilor“
În ce stare fizică şi psihică se mai află Elvir Koljic şi ce sfaturi ai avut 
pentru el în această perioadă?

Nu cred că de sfaturile mele are nevoie Elvir, dar m‑am interesat mereu 
de starea lui în această perioadă. La ultima noastră discuţie era foarte 
bucuros că în sfârşit poate reîncepe alergările şi mişcarea, pentru că la 
o astfel de accidentare perioada cea mai grea din punct de vedere psi‑
hic este cea în care eşti obligat să stai la pat. Însă acum începe greul din 
punct de vedere fizic, pentru că este abia la începutul recuperării şi are 
foarte‑foarte mult de tras. 

Cât de mult suferiţi, tu şi coechipierii tăi, de pe urma faptului că nu 
se poate juca cu spectatori în tribune?

Toată lumea ştie cât de importantă era prezenţa suporterilor în tri‑
bune, pentru Craiova, iar noi, jucătorii, ştim asta cel mai bine. Când 
jucam cu 15‑20 de mii de oameni în tribune acasă ne simţeam extraor‑
dinar şi efortul şi concentrarea noastre erau nu neapărat mai mari, dar 
cumva mai uşor de făcut. Da, ne este foarte greu în această perioadă, însă 
facem tot posibilul să dăm totul din noi chiar şi în absenţa fanilor şi nu 
putem decât să sperăm că această despărţire forţată de ei se va încheia 
cât mai curând. 



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

Partida tur cu Sepsi s‑a jucat la jumătatea lui august, la o tempera-
tură de peste 30 de grade. De data aceasta jucăm în ianuarie, cel mai 
probabil pe un ger pătrunzător. Cum crezi că vor afecta condiţiile 
atmosferice jocul şi cum v‑aţi pregătit pentru asta?

Aşa este, a fost o căldură infernală în meciul tur, iar acum ne aşteptăm 
la ger. Dar temperatura cred că contează mai puţin, cea mai importantă 
pentru noi va fi calitatea gazonului, în special într‑un astfel de meci, în 
care una dintre echipe este clar adepta unui joc rapid şi la firul ierbii. 
Atâta timp cât terenul va fi bun, eu zic că plecăm favoriţi şi nu pot decât 
să sper că vom câştiga mult mai clar decât am făcut‑o la ei.

Eşti privit drept un tip discret şi modest. Tu cum te‑ai descrie, ca om 
şi personalitate?

Sunt de acord cu descrierea, nu‑mi place în mod deosebit să ies în evi‑
denţă prin presă sau în alte circumstanţe. Prefer oricând să stau în sânul 
familiei şi alături de prieteni sau de colegi, pentru mine e important ca 
viaţa mea privată să rămână aşa.

Ce mesaj ai pentru suporterii Universităţii Craiova înainte de restar-
tul acestui sezon competiţional?

La Mulţi Ani şi le doresc din suflet să fie sănătoşi. Sper să‑i revedem 
cât mai curând şi să le putem împlini visul în acest sezon şi le promitem 
că până la reîntâlnire vom face tot posibilul să adunăm cât mai multe 
puncte. Le‑aş mai spune cu mâna pe inimă că la Craiova se doreşte perfor‑
manţă şi sper să aibă încredere în noi şi să ne susţină în bătălia noastră 
cu cele două rivale deja tradiţionale, pentru că e foarte important pentru 
noi să‑i simţim aproape.



Universitatea – Sepsi:  
o istorie a bătăliilor  
dure şi a extremelor

Prima confruntare a Știinţei cu Sepsi a fost în Cupa României, la Bra‑
şov, pe un frig aproape la fel de pătrunzător precum cel prognozat astăzi, 
în tribunele încă goale de pe Oblemenco. Era 25 octombrie 2016 şi, deşi 
echipa din Covasna încă se afla în divizia secundă, meciul a fost unul pe 
viaţă şi pe moarte. Calificarea Craiovei avea să vină abia în prelungiri, cu 
golul lui Andrei Ivan din minutul 100. A fost doar primul dintr‑o lungă 
serie de meciuri strânse între cele două formaţii, majoritatea terminate 
1‑0 pentru una dintre competitoare.



De altfel, singura victorie la mai mult de un gol diferenţă a uneia 
dintre echipe din istoria celor 11 confruntări directe a venit tot la un 
meci în Cupa României, al treilea disputat între Craiova şi Sepsi, pe 24 
octombrie 2017. Universitatea câştiga atunci cu 2‑0 un meci pe care l‑a 
avut la discreţie, cu Mitriţă şi Băluţă marcatori, fiecare în câte una din‑
tre reprize.

Între meciurile din cupă, cronologic vorbind, s‑a jucat şi singurul meci 
deschis şi cu goluri multe dintre alb‑albaştri şi alb‑roşii. Pe 19 septembrie 
2017, echipa lui Devis Mangia câştiga cu 3‑2 în deplasare, într‑un meci 
în care Știinţa a condus de trei ori, dar a fost şi egalată de două. Golurile 
noastre erau marcate de Burlacu, Gustavo şi Bancu.

După aceste prime trei întâlniri a început seria parcă nesfârşită a con‑
fruntărilor surde şi cu goluri puţine, dar şi o creştere valorică a adversari‑
lor care a adus cu sine cea mai bună perioadă a lor din istoria meciurilor 
directe: din ultimele patru meciuri disputate, covăsnenii au câştigat trei, 
iar acele trei succese au venit consecutiv, toate cu 1‑0. 

După cele trei eşecuri ale Craiovei a venit şi cea mai recentă partidă, 
cea din debutul sezonului actual. Și, dacă prima confruntare directă din 
această istorie a duelurilor extremelor s‑a desfăşurat pe ger, era cumva 
de aşteptat ca ultima să fie pe caniculă. Pe 22 august 2020, Craiova lui 
Bergodi câştiga norocos un meci de care pe care, graţie golului lui Elvir 
Koljic din minutul 88. Până la reuşita bosniacului, Marko Pigliacelli avu‑
sese un meci excelent, cu mai multe intervenţii salvatoare la ocaziile gaz‑
delor. 

Acel ultim meci s‑a jucat la peste 30 de grade Celsius, cu cel puţin 30 
de grade peste temperatura care a fost anunţată pentru această seară. Va 
fi frig şi va fi la fel de dezolant cu nimeni în tribune, dar să nu uitaţi, în 
timp ce urmăriţi meciul, că adevărata căldură va veni mereu dinăuntru, 
nu din exterior.

Universitatea – Sepsi în cifre
• 11 întâlniri directe, 7 victorii Craiova, 3 victorii Sepsi, un egal;
• Cel mai frumos meci: Sepsi – Universitatea 2‑3 (19 septembrie 2017);
• Cel mai urât meci: Sepsi – Universitatea 1‑0 (29 iulie 2018);
• Sepsi e echipa finalurilor de meci! Doar 5,3% dintre golurile Univer‑

sităţii au fost marcate după minutul 75. De partea cealaltă, Sepsi a 
înscris în ultimul sfert de oră 41,7% dintre golurile din acest sezon;

• Covăsnenii sunt neînvinşi în ultimele şase meciuri de campionat şi 
sunt una dintre echipele momentului din Liga I;

• Greu fără olteni în tribune: toate cele trei înfrângeri ale Craiovei din 
acest sezon au venit pe teren propriu.


