
De la ultimul meci pe teren propriu, Universitatea a anunţat o revenire, 
cea a lui Matteo Fedele, şi două noutăţi: antrenorul principal Marinos 
Ouzounidis şi fostul dinamovist Juan Camara. Cei doi vor avea şansa 
să antreneze, respectiv să joace, pentru prima oară pe cel mai frumos 
stadion din ţară. Succes, domnilor! Din această clipă, veţi purta mereu 
cu voi speranţele şi încurajările noastre.

 pag. 2 » Prezentarea completă a noului antrenor al Ştiinţei
 pag. 6 » Interviu cu Andrei Ivan
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Zorba olteanul
Marinos Ouzounidis nu s‑a născut foarte departe de România. La 450 de kilo-
metri de graniţa de sud a ţării se află Alexandroupolis, un oraş viu şi frumos 
care ţine în cârcă graniţele cu Bulgaria, la nord, şi Turcia, la est, doar pentru 
a putea îmbrăţişa în voie Marea Egee, la sud.

Absenţa lui din teren la returul cu Ajax a barat drumul lui 
Panathinaikos către o finală istorică de Champions League

Ouzonidis a fost un fundaş central original şi atipic, foarte asemănător ca 
stil cu Costică Ştefănescu. Nu foarte înalt pentru acea poziţie, era folosit mai 
degrabă ca libero şi foarte apreciat pentru clarviziunea şi inteligenţa lui.

Şi‑a început cariera de junior în oraşul natal, la o echipă aflată astăzi în 
negura ligii a patra, dar cu aproape un veac de istorie (a fost fondată în 1927), 
numită Etnhikos Alexandroupolis. După juniorat, Marinos a renunţat la mare 
şi la oraşul în care mai degrabă voleiul era „sportul local“, pentru fotbalul de 
performanţă.  

Marinos 
Ouzounidis 
în tricoul 
Naţionalei 
Greciei, pentru 
care a jucat 50 
de meciuri şi a 
înscris de 4 ori



Primii paşi ca senior au fost la Skoda Xanthi, unde s‑a transferat când echipa 
era încă în divizia secundă. Probabil nu întâmplător, în următorul sezon după 
transferul lui Ouzounidis, Xanthi a promovat pentru prima oară în istorie 
în prima ligă. „Răsfoind“ internetul, descoperim că cei cinci ani petrecuţi de 
Marinos la Xanthi s‑au suprapus pe una dintre cele mai fierbinţi perioade ale 
clubului. Cu nişte fani consideraţi „fanatici“ chiar şi după înaltele standarde 
greceşti, Xanthi, la vremea aceea o echipă săracă, fără susţinerea (care a venit 
ulterior) din partea Skoda, a fost un bun creuzet pentru omul care avea să se 
familiarizeze cu tribunele pline de patos încă de puşti. 

După prestaţiile excelente de la Xanthi, Ouzounidis a fost cumpărat de 
Panathinaikos şi a fost jucător de bază într‑una dintre echipele cele mai puter‑
nice, dacă nu cea mai, din istoria fotbalului grecesc. Cu Ouzounidis titular în 
defensivă, între 1992 şi 1997, PAO a obţinut două titluri de campioană a Gre‑
ciei, trei cupe şi două supercupe. 

Chiar mai impresionant de atât, în sezonul 1995‑1996 Panathinaikos a ajuns 
în semifinala UEFA Champions League, unde a întâlnit‑o pe deţinătoarea tro‑
feului, Ajax. PAO a produs o uriaşă surpriză învingând cu 1‑0 în prima manşă, 
chiar la Amsterdam, după un joc excelent, cu Ouzounidis titular. În returul de 
la Atena, însă, Ouzounidis a lipsit şi absenţa lui avea să văduvească Grecia de 
singura ei prezenţă într‑o finală de Champions League din istoria ţării. Ajax 
a învins cu 3‑0, după două goluri semnate de legendarul Jari Litmanen.

După PAO, Ouzounidis a mai jucat la Le Havre şi Paniliakos, iar cariera şi‑a 
încheiat‑o la APOEL Nicosia, cu care a câştigat de asemenea un titlu de cam‑
pion şi o supercupă.

Erou la Nicosia şi Larissa, ca antrenor
Cariera de antrenor a lui Ouzounidis a început în oraşul natal, unde a pre‑

luat echipa la care îşi făcuse junioratul în primul sezon de după retragerea din 
activitatea de fotbalist. Imediat după aceea, a fost antrenor secund la Xanthi, 
iar în anul următor avea să primească o ofertă de la APOEL Nicosia, unde a 
venit ca principal. În ciuda lipsei de experienţă în antrenorat a încă foarte 
tânărului Ouzounidis, APOEL avea să aibă un sezon 2006‑2007 excelent, câş‑
tigând titlul lejer, cu 3 etape înainte de finalul campionatului.

Mai apoi Ouzounidis a revenit în Grecia, unde a preluat‑o pe AEL Larissa, 
micuţa echipă a cărei cea mai mare performanţă rămâne titlul din 1988, eve‑
niment cunoscut şi acum în Grecia drept „miracolul din ‘88“. În sezonul de 
dinaintea venirii lui Marinos pe bancă, Larissa obţinuse o altă performanţă 
notabilă, câştigarea Cupei Greciei. Calificată în Cupa UEFA, Larissa a reuşit, 
cu Ouzounidis pe bancă, cel mai bun sezon european al clubului, reuşind să 
elimine surprinzător Blackburn Rovers în turul preliminar (după 2‑0 în Gre‑
cia şi 1‑2 în Anglia) şi calificându‑se în grupele competiţiei.

După APOEL şi AEL, Ouzounidis a mai antrenat Iraklis, Skoda Xanthi, Pla‑
tanias, Ergotelis şi Panionios, asta până să facă pasul cel mare către strato‑
sfera primei ligi greceşti. Graţie a două sezoane excelente la Panionios (pentru 



unul dintre ele, 2015‑2016, a primit titlul de „managerul anului“ în Grecia), 
Ouzounidis a devenit antrenorul clubului pentru care făcuse istorie ca jucă‑
tor, Panathinaikos. Primul lui meci la PAO a fost o victorie importantă, 1‑0 în 
derby‑ul cu PAOK Salonic. Dar ambiţiile lui Ouzounidis nu erau compatibile 
cu situaţia financiară disperată a clubului. Chiar în primul sezon al lui Mari‑
nos pe bancă, patronul a fost nevoit să reducă drastic salariile din cauza dato‑
riilor foarte mari. În ciuda situaţiei dificile şi a restanţelor salariale enorme, 
Ouzounidis a avut un prim sezon excelent şi a fost foarte apreciat de fanii care 
îl iubeau deja, după cariera ca jucător. Deşi preluase echipa în decembrie şi 
dintr‑o situaţie deja dificilă, Ouzounidis a terminat totuşi pe poziţia a doua. 
Echipa nu s‑a mişcat rău nici în al doilea sezon cu Marinos pe bancă (locul 3), 
dar situaţia financiară devenise deja fără ieşire. La finalul acelui an, Ouzou‑
nidis a declarat plin de regret că e nevoit să plece, dar a precizat că speră să 
se întoarcă la echipa pe care o iubeşte atunci când starea clubului va fi una 
măcar stabilă. Vestea demisiei a venit ca un şoc pentru suporterii şi aşa deza‑
măgiţi de problemele clubului şi a provocat proteste importante în rândurile 
acestora.

Imediat după PAO, Ouzounidis a antrenat marea rivală AEK, la acea vreme 
proaspătă campioană a Greciei, unde l‑a înlocuit pe Manolo Jimenez. A con‑
dus echipa în 6 meciuri de foc din grupele Champions League, dar nu a reu‑
şit să obţină nici măcar un punct din duelurile disproporţionate cu Bayern, 
Benfica şi Ajax. Ultima echipă pe care a antrenat‑o a fost APOEL Nicosia, la 
care a revenit pentru o scurtă perioadă, în sezonul trecut.

Pe Johan Cruyff Arena, încurajându‑şi elevii în duelul 
cu Ajax din grupele Champions League.



Caracterizările făcute de românii cu care a colaborat
De la anunţul venirii grecului pe banca Craiovei, mai mulţi foşti colabo‑

ratori ai acestuia au fost contactaţi de presa din România pentru a‑şi spune 
părerea despre Ouzounidis.

„Un antrenor pasionat, ambiţios, ofensiv şi plin de imaginaţie. Continua 
antrenamentele şi în autocar, ne făcea scheme cu pixul în mers. Ştia să moti‑
veze foarte bine jucătorii, avea foarte multe discuţii unu la unu cu fiecare din‑
tre noi. Sunt sigur că va schimba faţa şi jocul echipei, cred că Universitatea a 
intrat puternic în lupta pentru titlu cu această mutare.“ (Daniel Florea, fost 
campion în Cipru cu APOEL sub comanda lui Ouzounidis)

„Cred că Universitatea a făcut o alegere extrem, extrem de bună. Aveau 
nevoie de un antrenor cu experienţa şi entuziasmul lui. Îl cunosc foarte bine 
pe Marinos şi am ţinut legătura cu el de‑a lungul timpului, pentru că l‑am apre‑
ciat mereu foarte mult ca antrenor. Sunt convins că din acest moment Craiova 
va redeveni o echipă care se va bate cu mari şanse la titlu. Este un antrenor 
de mare valoare, sigur va reuşi să‑şi facă un nume la Craiova şi în România.» 
(Bogdan Mara, fost elev al lui Ouzounidis la Iraklis şi Xanthi)

„E un antrenor foarte organizat, care acordă mare atenţie pregătirii meciu‑
rilor. A lucrat la cel puţin trei echipe cu bugete mult mai mari decât Craiova, 
aşa că mi se pare o mutare inteligentă din toate punctele de vedere. Are CV, 
a câştigat trofee, are experienţă în cupele europene. Ce îţi poţi dori mai mult 
de la un antrenor?“ (Narcis Răducan, fost adversar al lui Ouzounidis în Cipru)

„Un antrenor experimentat şi muncitor, bun cunoscător al fotbalului 
modern. În general se acomodează foarte repede oriunde ajunge şi lucrează 
foarte bine. Am lucrat doi ani împreună şi apoi a făcut carieră la echipe foarte 
bune, ca APOEL, Panathinaikos şi AEK. Cred că va rezista bine la presiune şi 
îşi va da repede seama de condiţiile şi valoarea reală a lotului Craiovei.“ (Ioan-
nis Matsourakis, fost colaborator al lui Ouzounidis la Xanthi)

Felicitându‑se 
cu căpitanul 
Bancu după 
victoria şi 
calificarea de 
la Botoşani



Cu 146 de meciuri jucate în tricoul Universităţii, 25 de goluri marcate şi 
16 pase decisive, ANDREI IVAN este deja, la doar 24 de ani, un jucător 
marcant din istoria clubului pe care îl iubim. Întors la Craiova în 2019, 
după o aventură în Rusia şi Austria, Ivan începe să‑şi regăsească forma 
de dinainte de plecarea în străinătate şi a marcat de 3 ori în ultimele 6 
meciuri, iar penalty‑ul scos de el la Botoşani ne‑a adus calificarea mai 
departe în Cupa României. Vă invităm la un interviu relaxat şi sincer cu 
vârful a cărui carieră se confundă practic cu Ştiinţa.

Andrei, era o zi caniculară de sfârşit de mai, anul 2014. Ai jucat titu-
lar cu Târgu Mureş la doar 17 ani şi ai înscris golul care a asigurat 
victoria. Au trecut 7 ani de atunci, dar se simt ca 70. Am vrea să ne 
povesteşti puţin acea zi, dacă îţi mai aminteşti.

Sigur, a trecut mult timp, dar îmi amintesc perfect acea zi. Eram în can‑
tonament şi domnul Balint trebuia să aleagă un junior pe care să‑l bage 
în teren dintre mine şi Tome Kitanovski. M‑a ales pe mine şi bine a făcut, 
pentru că am marcat şi aceea a fost victoria decisivă  pentru promovare. 

„Golul meu preferat pentru 
Universitatea? Toate golurile pe care 

le‑am dat cu Dinamo şi FCSB!“

ANDREI IVAN:



Poate că, dacă nu era acea zi, nici eu şi nici Universitatea Craiova nu mai 
eram astăzi unde suntem.

Spune‑ne cele mai frumoase două amintiri pe care le ai ca jucător al 
Universităţii Craiova.

Cea mai frumoasă este debutul în Liga I, împotriva Stelei, când am 
intrat în minutul 84 şi am şi marcat.  A doua cea mai frumoasă amintire 
cu Universitatea este revenirea la Craiova din 2019 şi primul meci cu 
FCSB, când s‑a rostit numele meu la staţie şi tot stadionul m‑a aplaudat 
în picioare, a fost un sentiment extraordinar.

Înainte să pleci la Krasnodar deveniseşi deja un jucător iubit şi res-
pectat de fanii Universităţii, după ce ai refuzat public o ofertă de la 
FCSB. Ulterior, după transferul în Rusia, ai spus de mai multe ori că 
te‑ai întoarce în ţară doar la Ştiinţa şi asta chiar s‑a întâmplat, pro-
babil mai devreme decât te‑ai fi gândit. A fost o decizie grea, cea de 
a te întoarce?

Nu doar fanii mă iubesc pe mine, sentimentul e reciproc. Aşa cum am 
zis de mai multe ori, iubesc acest oraş şi această echipă, prin urmare 
decizia de a mă întoarce nu a fost deloc una grea. Aş fi putut alege şi alte 
echipe, chiar din Liga I, dar marea mea dorinţă a fost să mă întorc, ca să 
nu mai zic că, aşa cum am spus, nu voi juca niciodată la altă echipă din 
România. Am fost susţinut şi de părinţii mei, care şi‑au dorit la fel de 
mult revenirea mea la Craiova.

Ai revenit cu gândul de a pleca cât mai repede din nou în străină-
tate sau te‑ai gândit chiar la opusul acestei situaţii, cel în care, de ce 
nu, ţi‑ai încheia cariera la Universitatea şi ai deveni astfel un jucător 
emblematic al acestei echipe?

Nu m‑am gândit deloc atât de departe în viitor, nu văd sensul, sincer. 
Am venit să câştig trofee cu Universitatea, aceasta este dorinţa mea cea 
mai mare şi doar la asta mă gândesc. După ce voi obţine măcar un trofeu 
cu Craiova, am timp să mă hotărăsc şi dacă vreau să rămân sau să plec.

Cum ţi se pare echipa în acest moment, ca prestigiu, nivel general şi 
lot de jucători, faţă de 2017, când plecai tu la Krasnodar?

Şi cea din 2017 era o echipă foarte bună, la fel şi cea de acum. Cu toate aces‑
tea, formaţia de acum mi se pare superioară pentru că mi se pare că suntem 
mult mai omogeni faţă de atunci, mai uniţi. E o atmosferă foarte bună în lot 
şi ne înţelegem bine pe teren şi în afara lui, cred că acestea sunt principalele 
noastre atuuri în lupta pentru câştigarea titlului şi a cupei.

Care a fost antrenorul tău preferat dintre cei cu care ai lucrat la Uni-
versitatea Craiova şi de ce?

Toţi mi‑au plăcut şi chiar nu aş putea să aleg acum unul dintre ei, pen‑
tru că de la fiecare am avut de învăţat şi am avut relaţii bune cu fiecare. 



Însă relaţia cea mai specială cu un antrenor am avut‑o cu domnul Mirel 
Rădoi, care a ştiut foarte bine să mă motiveze la Naţionala de tineret şi 
a contat mult şi asta în revenirea mea aici.

Golul tău preferat pentru Universitatea? De ce acela?
Golul meu preferat?... Toate golurile cu Dinamo şi FCSB (râde)! În spe‑

cial acea dublă de la Severin, după revenire, dar au mai fost goluri impor‑
tante pe care le‑am dat împotriva lui Dinamo, inclusiv cel din ultima 
victorie acasă, bineînţeles. Sunt cele mai importante pentru că se ştie 
ce rivalitate este între noi, aşa că fiecare reuşită în derby este o bucurie 
enormă pentru mine.

Care a fost partida pentru Universitatea la care galeria Ştiinţei ţi‑a 
plăcut cel mai mult şi ce amintiri ai despre acel meci?

Poate o să vă surprindă, dar nu aş alege un meci important. În general, 



suporterii Ştiinţei au fost alături de echipă şi de mine mereu şi au fost 
foarte multe momente frumoase petrecute împreună. Pe mine însă m‑a 
impresionat cel mai tare reacţia lor după un meci mai puţin reuşit al 
meu, cu Mediaş, când tot stadionul m‑a aplaudat şi încurajat atunci când 
am ieşit de pe teren. M‑a bucurat foarte mult acel moment, pentru că în 
momentele grele ai cea mai mare nevoie de suporteri.

Te‑am ruga să formezi o propoziţie în care să foloseşti cuvintele 
„Andrei Ivan“ şi „Dinamo“.

(Râde) Nu ştiu, să spunem că aş face una foarte scurtă: Andrei Ivan – 
Dinamo Bucureşti 5‑0 (nota noastră: referire la cele cinci goluri înscrise 
până acum în partidele cu Dinamo).

Cum ai caracteriza evoluţia şi forma ta de la revenirea la Universita-
tea?

Am avut o perioadă foarte neplăcută la început. Veneam după o acci‑
dentare de 4 luni şi a fost foarte dificil să mă reacomodez şi să mă simt 
iarăşi bine pe teren. Acum însă simt că în sfârşit sunt 100% şi cred că 
asta a început să se vadă şi pe teren.

Simţi că se pune presiune prea mare pe tine, din partea presei şi chiar 
a suporterilor? Cum te afectează această presiune, te motivează mai 
mult sau face lucrurile ceva mai dificile?

Nu simt presiunea, sincer, şi încerc pe cât posibil să nu plec urechea 
la critici sau alte vorbe negative. Mă consider un om puternic din acest 
punct de vedere. Eu ştiu că de fiecare dată când intru în teren pentru Uni‑
versitatea îmi dau viaţa pe teren, aşa că eu unul nu am ce să‑mi reproşez, 
pentru că fac mereu tot ce pot pentru echipă.

Ai jucat pe toate poziţiile în atac, iar în ultima perioadă ai fost titu-
lar ca vârf central şi au revenit şi reuşitele. Într‑o perioadă spuneai 
că te simţi cel mai confortabil în banda stângă, unde poţi fi cu faţa 
mai mult la poartă. S‑a schimbat ceva în acest sens?

Nu am preferinţe, eu joc acolo unde mă pune antrenorul şi sper să 
dau randament pe orice post aş fi folosit. Într‑adevăr, acum ceva timp 
preferam să fiu în bandă, dar acum chiar simt că nu mai contează atât 
de tare unde anume joc eu. Ce contează este că mă înţeleg foarte bine cu 
jucătorii ofensivi, cu Cicâldău, cu Nistor, cu Baiaram, şi sper ca asta să 
ne ajute să arătăm mai multe din punct de vedere ofensiv, pentru că ne 
dorim enorm să câştigăm un titlu cu Universitatea.

Am înţeles că ai făcut parkour. Am vrea să ne spui dacă te crezi în 
stare să escaladezi zidul înalt al peluzei nord ca să te bucuri alături 
de fani de primul tău gol marcat după revenirea suporterilor în tri-
bune. 

Aşa este, am făcut parkour timp de vreo patru ani, la Moreni, dar e cam 



înalt zidul acela, nu cred că l‑aş putea escalada (râde). Cu toate acestea, 
pot să vă spun că abia aştept revenirea suporterilor pe teren şi la primul 
gol pe care îl voi marca în faţa lor voi face tot posibilul să mă bucur ală‑
turi de ei.

Sibiul a învins FCSB şi a făcut un meci chiar foarte bun, în care a avut 
mai multe ocazii decât bucureştenii. Cum prefaţezi tu partida cu ei, 
cum îţi par faţă de alţi adversari din Liga I şi ce crezi că se va întâm-
pla în meci?

Niciun meci nu seamănă cu altul, deci n‑are rost să îmi imaginez eu 
cum se va desfăşura partida. Cert este că uşor nu va fi, având în vedere că 
ei vin după o victorie mare şi probabil au un moral foarte bun. Dar noi 
suntem Universitatea, plecăm favoriţi şi simt că o să ieşim de pe teren 
câştigători.

După retragerea din fotbal, peste 10‑15 ani, te vezi venind la meciu-
rile Universităţii Craiova din calitate de simplu fan, poate chiar în 
peluză?

Cred că asta depinde foarte mult de ce voi reuşi ca jucător al Univer‑
sităţii Craiova în anii ce urmează. Bineînţeles că voi veni la meciurile 
Universităţii de câte ori voi putea, dar nu aş vrea să vin din calitate de 
simplu fan, visul meu este să vin la meciuri din calitate de fost jucător 
important pentru istoria acestui club.

Mulţumim şi te rugăm să le transmiţi un mesaj fanilor Universităţii 
care vor citi acest interviu.

Le mulţumim că sunt mereu alături de noi, şi la bine şi la greu. I‑am 
simţit la fel de aproape în ciuda pandemiei şi ăsta e mare lucru. Îi aştep‑
tăm cu nerbădare la stadion, pentru că ducem dorul vremurior când ne 
bucuram împreună după victorii.

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


