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FC VOLUNTARI

După ce a terminat sezonul regulat cu cele mai multe goluri marcate din 
Liga I, Ştiinţa nu dezamăgeşte pe plan ofensiv nici în playoff. Alb‑albaştrii 
au înscris de 16 ori în doar 6 partide şi au câştigat la scor ultimele două 
deplasări din campionat. În acelaşi număr de meciuri, liderul CFR Cluj 

a marcat doar de 8 ori, iar FCSB de 14. Jovan Markovic este golgheterul 
nostru din această perioadă, cu 4 reuşite, urmat de revelaţia Alexandru 

Creţu, cu 3. Cei doi sunt urmaţi de Baiaram, Ivan, Gustavo şi Roguljic, aflaţi 
la egalitate, cu câte 2 goluri fiecare. Urmează revanşa cu FC Voluntari, 

până în acest moment singura echipă cu care am pierdut puncte în playoff.

„TUNARII“ LIGII I 
VOR SĂ CONTINUE 

ASALTUL



„Ne era dor de 
publicul cald de pe 
Oblemenco, 
dar am avut 
mulţi suporteri 
alături de noi 
şi în cele trei 
deplasări 
consecutive“

CREŢU:

ALEXANDRU CREŢU semna cu Universitatea în ultima zi de vară a 
anului trecut, în plin campionat, după o experienţă dificilă şi scurtă 
la FCSB. A fost, o spune chiar el, o perioadă dificilă din cariera lui. A 
crescut însă de la meci la meci, iar apogeul, o spun chiar cifrele, l‑a atins 
în playoff, unde are 3 goluri şi o pasă de gol în doar 5 meciuri jucate (în 
prima etapă fusese suspendat), faţă de un singur assist în 24 de partide, 
cât bifase în sezonul regulat. La cel mai recent meci al Ştiinţei, cel de la 
Piteşti, Alex şi‑a făcut şi cel mai frumos cadou, la o zi după ce împlinise 
30 de ani: 2 goluri marcate, dintre care unul de pus pe memory stick 
nepoţilor. Vă urăm spor la citit!



Alex, la mulţi ani cu Ştiinţa şi alături de cei dragi! Care a fost 
cel mai frumos cadou pe care l‑ai primit de ziua ta?

Vreau în primul rând să vă mulţumesc pentru urări, şi vouă, dar 
şi tuturor oamenilor care mi‑au scris în această perioadă. Acesta 
a fost de altfel şi primul cadou, sau prima parte a cadoului: faptul 
că am primit multe mesaje frumoase din partea suporterilor Uni‑
versităţii. Cealaltă jumătate a cadoului mă bucur că mi‑am făcut‑o 
singur, când am dat cele două goluri din meciul de la Piteşti.

Privind înapoi către cariera ta de peste 20 de ani, care a fost 
momentul tău preferat ca fotbalist, fie senior, fie junior? 

Mi‑e foarte greu să aleg între multe momente frumoase, care 
m‑au format, m‑au ajutat şi m‑au transformat în omul şi fotba‑
listul care sunt astăzi. Probabil că cel mai frumos ar fi, totuşi, 
câştigarea campionatului sloven cu cei de la NK Maribor. Este 
un sentiment extraordinar să obţii un trofeu alături de echipa şi 
colegii tăi şi sper să trec cât mai curând prin asta şi din calitate 
de jucător al Craiovei.

Care sunt cele mai plăcute amintiri pe care le ai copil fiind, în 
Paşcaniul natal?

Am avut ceea ce aş numi o copilărie autentică, la ţară, cu tot 
ce implică ea. Mă consider un om norocos, îmi aduc aminte cu 
mare plăcere de copilărie, iar satul meu natal va fi mereu desti‑
naţia mea preferată.

Evoluţiile tale au crescut constant din iarnă şi eşti acum unul 
dintre cei mai buni mijlocaşi la închidere din campionat. Cum 
se explică forma ta bună şi aştepţi o convocare de la dl. Ior‑
dănescu?

Muncesc foarte mult, asta a fost filosofia mea mereu. În plus, 
acum mă simt foarte bine atât pe plan fizic cât şi pe plan psi‑
hic, deci şi asta contează. A fost un an care a început greu şi le 



mulţumesc celor de la Craiova că mi‑au oferit timpul şi încrederea 
de care aveam nevoie ca să trec cu bine peste el şi să ajung unde 
sunt astăzi. M‑aş bucura enorm dacă s‑ar considera că e nevoie 
de mine şi la echipa naţională, aş vedea asta ca o încununare a 
muncii şi eforturilor mele.

Cât de mult a contat trecerea la un 4‑2‑3‑1 şi cum vă simţiţi în 
acest sistem faţă de altele în care aţi jucat în acest sezon?

E clar că avem rezultate foarte bune în acest sistem, însă nu 
cred că trebuie să acordăm tacticii o importanţă atât de mare. 
Calitatea jucătorilor pe care îi avem cred că ne face să putem da 
randament în orice sistem am juca.



Ai dat vreodată un gol mai frumos sau asemănător cu cel pe 
care l‑ai marcat la Piteşti? Şi, dacă da, cum a fost?

Unul mai frumos nu neapărat, dar am marcat unul care a însem‑
nat enorm pentru mine: în vara lui 2019 am dat, în minutul 117, 
contra lui AEK Stockholm, golul cu care mi‑am calificat echipa, 
pe Maribor, în turul 3 din preliminariile Champions League.

Două deplasări câştigate en‑fanfare în campionat, dar şi o înfrân‑
gere, în turul semifinalei de Cupă. Ce nu a mers cu Sepsi şi ce 
speri să repetaţi din meciurile celelalte, cu Farul şi FC Argeş?

Nu ştiu dacă ajută pe cineva să discutăm aici concret despre ce 
nu a mers, dar vă asigur că noi ştim foarte bine ce avem de făcut 
la meciul retur. În fotbal vor exista mereu şi zile şi meciuri mai 
puţin bune, important este să trecem peste ele cu fruntea sus şi 
să ne bucurăm că, iată, avem o şansă mare, la retur, să reparăm 
ce am stricat la Sfântu Gheorghe.

Cine este coechipierul cel mai greu de deposedat la antrena‑
mente?

Simt că ar fi incorect să numesc un singur coleg. După cum ştiţi 
şi dumneavoastră, avem jucători ofensivi foarte talentaţi, deci 
sunt mulţi greu de deposedat.

Pe cine ai paria că iese golgheterul Ştiinţei la final de sezon, 
dintre Ivan şi Markovic?

Atâta vreme cât vor continua să marcheze amândoi, pentru 
mine contează mai puţin care dintre ei va fi în frunte. Poate că 
vor fi chiar la egalitate, cine ştie, eu oricum mă voi bucura foarte 
mult pentru amândoi.

Adversara de sâmbătă, Voluntari, este singura care ne‑a luat 
puncte în acest playoff. Vă va motiva suplimentar asta, priviţi 
meciul în vestiar ca pe o revanşă?



Este adevărat că am pierdut puncte foarte importante în acea 
deplasare. Dar ne‑am şi spus ceva important, după acel eşec: că 
gata, de acum nu ne mai permitem să pierdem meciuri. Mă bucur 
că ne‑am ţinut de cuvânt în următoarele partide şi sper să con‑
tinuăm în acelaşi ritm până la finalul sezonului, indiferent de 
echipa care ne va sta în faţă şi de ce s‑a întâmplat în meciurile 
precedente.

După trei meciuri în deplasare, urmează trei acasă, pe Oble‑
menco. Vă era dor de public?

Ne era dor de publicul numeros şi cald de pe Ion Oblemenco, 
însă din fericire suporterii nu ne‑au lipsit nici în deplasări. Gale‑
ria este mereu alături de noi, indiferent unde jucăm, iar la Piteşti 
chiar au fost incredibil de mulţi oameni în peluza noastră.

Cu ce începe şi cu ce se termină o zi perfectă din viaţa ta?
O cafea bună de dimineaţă şi să adorm în braţele soţiei, seara.



Dacă ar fi să‑i transmiţi acum un mesaj cuiva drag, ce i‑ai spune 
şi cui?

Gândurile mele se îndreaptă aproape mereu către cei mai impor‑
tanţi oameni din viaţa mea: familia, cu soţia în frunte, apoi prie‑
tenii şi colegii.

Ce speri că vom avea de sărbătorit la finalul acestui sezon?
Îmi doresc foarte mult să sărbătorim cel puţin câştigarea Cupei, 

dar asta nu înseamnă că în campionat vom fi resemnaţi. Din con‑
tră, vom da totul din noi în cele 4 meciuri rămase şi nu ne vom 
da în lături de la a profita cât de mult putem, în caz că echipele 
din faţa noastră se vor încurca.



AMINTIREA SĂPTĂMÂNII

Vătă, de la puştiul 
din iarna lui 2014 
la 200 de bătălii 
în alb‑albastru

Bogdan Vătăjelu ajungea la Universitatea la începutul lui 
2014, când echipa noastră era încă în a doua ligă. Avea doar 
21 de ani şi a venit la club înaintea altor veterani ca Bancu sau 
Mateiu, aceştia din urmă fiind transferuri din următoarea peri‑
oadă de mercato, din vară. Este egalat, într‑un clasament al 



pionierilor Ştiinţei renăscute, doar de Andrei Ivan, şi el pre‑
zent în acel cantonament de iarnă unde Vătăjelu a apărut ca 
noutate, din calitatea de fost căpitan al Metalului Reşiţa, oraş 
unde aveam să obţinem şi promovarea, după un 1‑1 la sfârşitul 
lui mai 2014, cu noul transfer în teren.

În victoria şi aşa de pus în ramă cu FC Argeş, olteanul nostru 
din Vâlcea a «împlinit» 200 de partide în tricoul Universităţii. 
În anii petrecuţi aici a marcat de 11 ori şi a dat 14 pase de gol, 
la început de pe poziţia de fundaş stânga, apoi, mai recent, ca 
fundaş dreapta, postură pe care Bogdan pare mai bun cu fie‑
care meci ce trece.

Pe 28 august 2015, Bogdan Vătăjelu înscria al treilea gol al 
sezonului în tricoul Craiovei cu o reuşită superbă, de 3 puncte, 
chiar împotriva adversarului de astăzi, FC Voluntari. Pe stadi‑
onul Dinamo, în minutul 86 şi la scorul de 1‑1, Vătă l‑a întors 
superb de două ori pe fundaşul dreapta, Laurenţiu Rus, şi a 
înscris într‑un final cu un şut în forţă la colţul lung. Sărbătorea 
golul la peluza fanilor Ştiinţei, zguduind gardul, şi se saluta 
imediat după gol cu Bawab, Popov şi Curelea.

Dar cel mai frumos gol al lui Vătă la Universitatea avea să vină 
abia mai recent, în 2019, în mandatul lui Victor Piţurcă. Atunci, 
fundaşul nostru stânga primea o pasă prelungită cu capul de 
Ivanov, în minutul 43, după ce Gazul tocmai egalase. Vătăjelu 
prelua mingea uşor spre exterior, la circa 27 de metri de poarta 
adversă, mult lateral stânga, şi trăgea cu sete în diagonală, iar 
trasorul îl depăşea pe Pleşca şi scutura plasa laterală a colţului 
lung. Mai târziu, în repriza a doua, Cicâldău majora diferenţa 
după ce şuta în forţă din 16 metri, la assist‑ul aceluiaşi Antoni 
Ivanov. Dar aceasta, cu golul lui Cic, e o altă poveste, poate pen‑
tru o altă revenire şi un alt record, cine ştie când.

Îi urăm lui Bogdan să fie campion înainte de meciul 300!



Vulcanul 
din Craiova 
se pregătește 
pentru trei erupții 
consecutive

Dacă citești asta în timp ce te afli deja în tribunele de pe Ion Oble‑
menco, pentru meciul cu Voluntari, probabil știi deja. Știi că ce 
facem astăzi aici e o repetiţie pentru probabil cele mai importante 



meciuri ale sezonului: returul cu FCSB, unde o să se joace locul 
2, și returul cu Sepsi, unde o să se joace locul într‑o finală la care 
visăm de când am început sezonul.

Dacă nu ești încă în tribune, să știi că poţi să intri atât la meciul 
cu Voluntari de astăzi, 30 aprilie, cât și la cel cu FCSB de dumi‑
nică, 7 mai, cu un super preţ: dacă până la ora meciului cu Volun‑
tari achiziţonezi un pachet pentru ambele partide de acasă care 
urmează, te va costa cu 20 de lei mai puţin pentru un loc la tri‑
buna II și cu 10 lei mai puţin pentru un loc la Peluza Nord.

Și spunem noi că acest meci e o repetiţie, dar asta nu înseamnă 
că e una de la care cineva își permite să lipsească. Voluntari rămâne 
singura echipă care ne‑a luat puncte în acest playoff și va fi un 
meci dificil, în care suntem convinși că leii de pe teren vor da lei‑
lor din tribune ceea ce aceștia din urmă vor să vadă: determinare, 
creativitate, dârzenie și pasiune. Ne așteaptă trei meciuri con‑
secutive pe teren propriu în care vom scrie, împreună, povestea 
acestui sezon și, chiar mai important de atât, o nouă filă din cea 
mai frumoasă poveste dintre toate: cea a Universităţii Craiova, 
deci în bună măsură a vieţilor noastre. 

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



Adversarii la zi 

FC Voluntari

Zgârciţi 
cu fotbalul, 
dar solizi 
şi periculoşi
• FC Voluntari are două victorii în acest playoff, ambele pe teren 

propriu, cu Universitatea şi cu Farul. În timpul victoriei cu Farul, 
însă, Constantin Budescu (unul dintre cei mai buni jucători ai 
ilfovenilor în meciul contra noastră) s‑a accidentat, din păcate, 
grav şi va lipsi o perioadă lungă. Cele cu Farul au fost şi ultimele 
puncte obţinute de Voluntari în playoff, următoarele meciuri 
(cu FCSB, FC Argeş şi CFR) încheiându‑se fără puncte şi fără 
gol marcat (golaveraj 0‑6).

• Deşi au o perioadă mai slabă în campionat, Voluntariul a obţi‑
nut recent şi o victorie preţioasă în turul semifinalelor Cupei 
României (2‑0 pe teren propriu cu FC Argeş) şi este favorită 
să joace finala programată la Bucureşti, pe stadionul Rapid, în 
data de 19 mai. 

• Voluntariul e una dintre echipele cele mai ermetice din campi‑
onat: în toate meciurile jucate în Liga I până acum au o medie 
de 1,03 de goluri primite şi una de exact 1 gol marcat / meci 



(au 36 de reuşite în tot atâtea etape de playoff + sezon regulat 
şi 37 de goluri primite). Cu toate acestea, merită menţionat că 
Voluntariul are o linie de clasament mai bună decât a celorlalte 
două formaţii din a doua parte a clasamentului playoff‑ului: au 
obţinut 6 puncte şi au marcat 5 goluri, faţă de 4 puncte şi doar 
2 goluri marcate (Farul), respectiv 3 puncte şi 3 goluri marcate 
(FC Argeş).

• Venit vara trecută de la Chindia Târgovişte, Vadim Raţă este cel 
performerul Voluntariului din acest sezon. Mijlocaşul defen‑
siv originar din Republica Moldova a înscris de 8 ori şi a pasat 
decisiv de 5. El e lider în clasamentul golgheterilor oaspeţilor, 
iar în ceea ce priveşte assist‑urile este egalat doar de Ion Ghe‑
orghe, tot mijlocaş, venit în 2018 de la juniorii lui Dinamo. Ion 
Gheorghe este considerat de site‑ul transfermarkt cel mai valo‑
ros jucător din lotul Voluntariului, fiind cotat la 1,3 milioane 
euro.

• În ceea ce priveşte jucătorii cu cele mai multe minute jucate în 
acest sezon, Voluntari surprinde cu un top 3 format în exclusi‑
vitate din străini: pe locul 1 e moldoveanul Igor Armaş, cu 3330 
de minute jucate, pe 2 conaţionalul său Vadim Raţă, cu 3156, iar 
pe 3 portughezul Ricardinho, cu 3127 de minute. Cei trei sunt 
şi singurii fotbalişti ai Voluntariului care au depăşit borna de 
3000 de minute jucate.

• Niciun jucător de la Voluntari nu este în top 5‑ul marcatorilor din 
partidele directe cu Universitatea. Dacă e să existe un erou, în 
aceste confruntări, acela este fără îndoială Nicuşor Bancu. Căpi‑
tanul nostru a înscris de 7 ori în poarta ilfovenilor în decurs ul 
anilor, urmat de Ivan, cu 5 reuşite, Băluţă şi Nuno Rocha, cu 
câte 4, şi Valentin Mihăilă, cu 3.

• La nivel de antrenori, duelul este neaşteptat de echilibrat. Din 
6 meciuri jucate contra echipelor lui Liviu Ciobotariu, Lauren‑
ţiu Reghecampf a obţinut 3 victorii şi un egal şi a pierdut două 



partide. În actualul sezon, din 3 confruntări precedente, bilan‑
ţul este perfect egal: o victorie Craiova şi un egal, în sezonul 
regulat, apoi victoria Voluntariului din turul playoff‑ului.

• Oaspeţii noştri au plecat fără niciun punct din ultimele 4 depla‑
sări la Craiova. Ultimele meciuri reuşite ale Voluntariului pe 
terenul Craiovei s‑au jucat pe vremea când Ştiinţa încă era în 
pribegie şi îşi disputa jocurile de acasă la Severin. Pe 22 sep‑
tembrie 2017, ilfovenii reuşeau un 1‑1 împotriva Craiovei lui 
Devis Mangia, cu un gol marcat de Alexandru Tudorie (ulterior 
Băluţă a egalat pentru noi). În sezonul competiţional precedent, 
pe 27 aprilie 2017, reuşeau chiar să ne învingă, tot la Severin, 
în meciul tur al semifinalei Cupei României, scor 1‑0 (antreno‑
rul nostru de atunci era Gheorghe Mulţescu). Golul, înscris din 
penalty în ultimul minut de joc, avea să fie singurul din acea 
dublă de tristă amintire pentru noi, dar istorică pentru adver‑
sarii noştri, care au câştigat ulterior şi trofeul, în dauna Astrei 
Giurgiu.


