
Universitatea întâlneşte campioana en-titre exact în ziua în care guvernul a anunţat 
o relaxare a măsurilor antipandemie, relaxare ce include şi posibilitatea prezenţei la 
evenimente sportive. Am sperat până în ultimul moment că în această seară ne vom putea 
revedea pe stadion. Din păcate, cu toate demersurile întreprinse de clubul Universitatea 
Craiova, acest lucru nu va fi posibil din motive independente de voința noastră. Cu toate 
astea, vă simțim aproape de fiecare dată și luptăm să obținem  victoria. Forza Știința!
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Salut, Matteo! Cum te simţi la revenirea la Universitatea şi în Cra-
iova?

Mă bucur că m‑am întors, bineînţeles. Din păcate nu am fost la 100% 
în această a doua jumătate de sezon, deoarece îmi lipseau mult meciu‑
rile din picioare, însă mă simt din ce în ce mai bine şi cred că voi arăta 
tot mai multe în perioada ce va urma.

 „Cuvântul meu  
 preferat  
 în română  
 este ŞTIINŢA,  
 mi se pare  
 o poreclă care  
 spune multe  
 despre istoria  
 acestei echipe şi  
 despre principiile  
 pe care le avem“

FEDELE:

MATTEO FEDELE s‑a remarcat prin soliditate, eleganţă şi şut de la distanţă în 
sezonul 2018 – 2019, pe care l‑a petrecut în întregime la Universitatea, timp în 
care a strâns 31 de partide în toate competiţiile (cu 3 goluri şi 2 assist‑uri). Spune 
că nu a fost 100% din punct de vedere fizic de la revenirea la Craiova, în această 
primăvară, dar că simte că va ajunge curând în vârful formei sale. Deţinător al 
unei Cupe a Elveţiei ca jucător al lui Sion, Fedele speră să recidiveze şi să obţină 
un nou trofeu cu Universitatea, la finalul acestui sezon.



Care au fost primele tale impresii despre Marinos Ouzounidis?
Este un antrenor cu foarte multă experienţă şi cu multe idei pe care 

trebuie să le punem în practică. Ne cere să muncim mult şi noi facem 
încă eforturi să transpunem sfaturile dumnealui pe teren, dar şi la antre‑
namente sau în viaţa privată. Cred că, pe măsură ce îl vom înţelege mai 
bine şi vom munci la ceea ce ni se cere, vom arăta tot mai bine.

Cum ai spune că s‑a modificat filosofia tactică a clubului faţă de prima 
ta perioadă aici, ce vă propuneţi la începutul partidelor?

Cred că ne propunem să controlăm mai mult jocul, o posesie mai răb‑
dătoare şi mai prelungită, dar şi un joc mai agresiv, care să ne facă să 
recuperăm mingea în cât mai scurt timp după ce a fost pierdută. Cred că 
o astfel de atitudine denotă mai multă forţă şi influenţă din partea echi‑
pei, totul este să arătăm asta şi la final, pe tabelă.

Există diferenţe pe care le‑ai remarcat în club faţă de prima ta peri-
oadă petrecută aici?

Există şi diferenţe, dar nu m‑aş concentra pe acelea, ci mai degrabă pe 
ce e la fel: în continuare este un club extrem de ambiţios, care îşi propune 
să progreseze constant la toate nivelurile, iar acesta este un lucru bun pen‑
tru toată lumea, inclusiv pentru noi, jucătorii, dar şi pentru suporteri şi 
regiune în general.



Te aşteptai să joci mai mult de la revenire? 
Sincer, da, mi‑ar fi plăcut să joc mai mult, dar asta este situaţia. Con‑

curenţa pe posturi este foarte intensă la Craiova în general, dar cu atât 
mai mult în linia de mijloc, unde avem trei dintre cei mai valoroşi fot‑
balişti români. E greu să joci înainte oricăruia dintre Nistor, Cicâldău şi 
Mateiu, însă mie îmi place această presiune şi sper că voi deveni un fot‑
balist mai bun datorită ei.

Cum ai explica faptul că am învins CFR şi FCSB, dar nu am reuşit să 
învingem niciuna dintre echipele mai slab cotate din playoff?

Cred că trebuie să acceptăm faptul că playoff‑ul este unul mult mai 
echilibrat valoric faţă de anii trecuţi. Atât Botoşani şi Clinceni, dar mai 
ales Sepsi, au arătat că dacă sunt într‑o zi bună şi în care dau totul pe 
teren pot să învingă pe oricine. Nu doar noi am avut probleme cu ei, ci 
şi CFR‑ul şi FCSB‑ul. Continuăm să jucăm şi vedem unde ne vom situa 
când se va trage linie. 

Ai jucat pe o poziţie neaşteptat de ofensivă în faţa Viitorului Târgu 
Jiu, în semifinalele cupei. Cum te simţi pe poziţia de mijlocaş în spa-
tele vârfului? 

Da, este o poziţie pe care eu am mai jucat în cariera mea, însă nu foarte 
mult. Mă simt bine acolo, deoarece am mai multă libertate de mişcare şi 
îmi permit să încerc mai multe din punct de vedere ofensiv. 

Cum te aştepţi să te răsplătească Juan Camara pentru acea pasă foarte 
frumoasă pe care i‑ai dat‑o la primul gol marcat de noi în returul 
semifinalei?

Sincer, sper să mă răsplătească continuând să se demarce la fel de bine. 
Pentru ca o pasă să fie perfectă, jumătate din muncă trebuie să o facă cel 
care va primi mingea, iar Camara este un fotbalist foarte inteligent, cu 
o mişcare bună în teren şi care ştie să se elibereze pentru a primi min‑
gea în situaţii favorabile. Îi doresc să continue să o facă, pentru că avem 
nevoie de astfel de mişcări inteligente în ofensivă.

Ce crezi despre Astra, adversara noastră din finală?
Ştiu că Astra nu trece prin cea mai bună perioadă, însă sigur nu va fi 

un meci uşor, pentru că orice echipă se motivează extraordinar în meciu‑
rile pentru trofee. Trebuie să ne pregătim foarte bine în special din punct 
de vedere mental şi, dacă vom intra pe teren cu atitudinea potrivită, vom 
câştiga.



Sepsi este cea mai în formă echipă din playoff, cu victorii consecutive 
în faţa FCSB‑ului, a Craiovei şi apoi a CFR‑ului. În ce măsură crezi că 
este periclitat locul 3?



Sepsi este într‑adevăr o echipă foarte bună, însă nu e singura echipă 
bună din playoff. Ce contează este că în acest moment suntem în faţa 
lor în clasament şi, cum nici nu mai avem de jucat un meci direct cu ei, 
înseamnă că totul depinde de noi şi ne putem concentra pe jocul nostru. 
Dacă ne vom face treaba şi vom bate tot până la final cu siguranţă vom fi 
cel puţin pe locul 3, posibil chiar ceva mai sus, vom vedea.

Cum prefaţezi întâlnirea cu CFR? 
Este o echipă foarte solidă, aşa că noi trebuie să avem atitudinea potri‑

vită. După părerea mea, trebuie să gândim mai puţin şi să jucăm mai 
mult aşa cum ştim să o facem, să ne oferim mai multă libertate, să fim 
mai spontani, să arătăm că ne putem simţi bine pe teren.

Care este cuvântul tău preferat în limba română?
„Ştiinţa“. Îmi place cum sună atunci când este strigat de suporteri şi 

mi se pare o poreclă foarte originală pentru un club de fotbal, cred că 
acest alint spune multe despre istoria noastră şi despre principiile pe 
care le avem.

Te rugăm să transmiţi un mesaj fanilor care vor citi acest interviu 
înaintea meciului cu CFR.

(nota noastră – tot interviul s‑a desfăşurat în limba engleză şi, fără să‑i fi 
cerut noi, Fedele a răspuns în română la această ultimă întrebare) Este un 
moment dificil, dar vă mulţumim că aţi fost lângă noi şi în această peri‑
oadă. Vom da totul din noi pe teren ca să oprim această serie de rezultate 
defavorabile.

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



Universitatea – CFR  
în cifre şi declaraţii

•	Alături de Sepsi, CFR Cluj are cea mai bună defensivă din playoff. Ambele 
formaţii din Ardeal au acelaşi număr de goluri primite: câte 4 fiecare, 
în cele 7 etape de playoff;

•	Universitatea este neînvinsă în faţa clujenilor în acest sezon. Partidele 
din sezonul regulat s‑au încheiat ambele cu scor alb, iar în playoff Uni‑
versitatea a învins cu 2‑1 chiar în Gruia;

•	Echilibrul din ultimul sezon şi invincibilitatea Craiovei vin şi pe fondul 
unei egalizări valorice a celor două loturi, în acest an. Conform trans‑
fermarkt.com, valoarea totală a lotului clujenilor este de 25,2 milioane 
euro, iar a celui al Craiovei de 25 milioane euro.

•	Au trecut mai bine de 2 ani de la ultima victorie a Craiovei pe teren pro‑
priu în faţa CFR‑ului. Aceasta se petrecea cu Devis Mangia pe bancă, 
pe 10 februarie 2019, un 2‑0 prin golurile lui Andrei Cristea şi Koljic. 
Această victorie este una dintre cele doar trei reuşite de Universitatea la 
noi acasă, în faţa adversarilor de azi, de la revenirea pe prima scenă a fot‑
balului românesc. Tot Devis Mangia era pe bancă şi la Universitatea‑CFR 



2‑1 (goluri Băluţă şi Mitriţă), iar al treilea succes a fost adus la Turnu 
Severin de Gheorghe Mulţescu: un 2‑1 cu goluri Zlatinski şi Gustavo, 
pe 9 decembrie 2016. Niciuna dintre partidele câştigate de Craiova pe 
teren propriu în faţa Clujului nu a venit în playoff;

•	Adversarii noştri de astăzi sunt, de altfel, adevăraţi specialişti ai depla‑
sărilor. Clujenii au pierdut doar de două ori pe teren străin în întreg 
sezonul de Liga I, ambele înfrângeri venind în sezonul regulat: 0‑3 cu 
FCSB la Bucureşti şi 1‑2 la Botoşani. Cele două insuccese din playoff 
ale adversarilor au fost ambele pe teren propriu: 1‑2 cu Craiova şi 0‑1 
cu Sepsi;

•	Ciprian Deac este cel mai bun marcator din istoria întâlnirilor directe, 
cu 4 goluri înscrise. Este urmat de patru jucători cu câte trei goluri: 
Andrei Ivan, Gustavo, Zlatinski şi Culio;

•	Conform transfermarkt, Universitatea are de departe cel mai valoros 
jucător din cele două loturi: Alexandru Cicâldău este cotat la 6 mili‑
oane de euro, în timp ce Andrei Burcă, cel mai bine cotat fotbalist de 
la oaspeţi, ar costa aproximativ 2,5 milioane euro;

•	Ouzounidis îl conduce pe Edi Iordănescu în întâlnirile directe ale echi‑
pelor conduse de cei doi (o victorie şi un egal pentru grec, respectiv un 
egal şi o înfrângere pentru Iordănescu jr.);

•	O medie 1,5 puncte obţinute pe meci are Ouzounidis de la venirea la 
Craiova, faţă de 1,66 puncte pe meci, câte are Iordănescu de la venirea 
la CFR;

•	Eduard Iordănescu: „Mai degrabă mă nelinişteşte decât mă bucură peri‑
oada mai puţin bună prin care trece Universitatea, pentru că şi data 
trecută când i‑am întâlnit veneau după o serie mai proastă şi totuşi au 
reuşit să ne învingă şi pe noi şi pe FCSB. E o echipă al cărei lot nu mai 
are nevoie de prezentare – au calitate, au valoare individuală, au o bună 
organizare de joc. Sunt o echipă rănită, dar care în acelaşi timp s‑au 
calificat fără mari probleme în finala cupei. Jocul din returul semifina‑
lei cupei nu este relevant şi nu trebuie să ne lăsăm păcăliţi, pentru că 
au făcut multe schimbări şi nu au fost la turaţie maximă, dat fiind adă‑
postul rezultatului tur.“

•	Octavian Benga (antrenor secund, Universitatea Craiova): „E adevărat 
că avem probleme cu accidentările şi suspendările, dar ne‑am obişnuit, 
pentru că le‑am avut pe tot parcursul playoff‑ului şi chiar al sezonului 
regulat. Cred că şi acum putem să trecem peste absenţe şi să găsim un 
prim 11 care să ne aducă victoria, pe care ne‑o dorim ca să ne securi‑
zăm poziţia a treia, dar şi ca să ne bucurăm fanii.“


