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Luptăm împreună pentru

ULTIMUL BILET
CĂTRE EUROPA

Universitatea are ocazia să‑şi obțină a şasea calificare consecutivă în
cupele europene, într‑un meci decisiv împotriva unui adversar deja
tradiţional. Până la jumătatea lui iulie, când va începe următorul
sezon de Liga I, este şi ultima şansă să fiţi actorii unei noi seri superbe
în „vulcanul“ din Bănie. Jucătorii şi staff‑ul Ştiinţei vă aşteaptă alături
de ei, să terminăm acest sezon aşa cum l‑am început: împreună.

ROGULJIC:
„Haideţi
să dansăm
împreună
ultimul dans
al sezonului!“

ANTE ROGULJIC se exprimă în engleză mai bine decât o fac mulţi
oameni în limbile lor natale. Este un tip energic, pozitiv, modest şi foarte
inteligent, care răspândeşte o stare de bine în jur, fără să se ferească însă
nici să spună lucrurilor pe nume. A jucat relativ puţin în acest sezon, însă
mereu a intrat hiper‑motivat pe teren şi a înscris 5 goluri, reuşind o medie
excelentă raportată la numărul de minute jucate. Se declară foarte fericit în
ceea ce el numeşte „familia Universităţii“, are o relaţie specială cu „fratele“
Elvir Koljic şi spune că îi vor lipsi foarte mult fanii Universităţii, într‑un viitor
incert în care probabil nu va mai locui în România.

Salut, Ante! Suntem în faţa ultimului meci al sezonului, unul
decisiv pentru cupele europene. Care e atmosfera din vestiar
înaintea partidei şi cum te aştepţi să se desfăşoare ea?
Vă salut şi pe voi, şi pe cititori, şi pe toţi cei din familia numeroasă a Universităţii. Da, aşa a fost să fie în acest sezon, să avem

emoţii până la sfârşit. Ştim unde am greşit în meciurile cu Sepsi
şi FCSB şi tocmai am reuşit să învingem Farul, aşa că atmosfera
din vestiar este una pozitivă. Tocmai faptul că ne‑am autoanalizat
atât de atent ne dă şi încrederea că vom câştiga în această seară
şi ne vom atinge obiectivul de a juca iarăşi în cupele europene.
Apropo de asta, la venirea ta aici ai spus că unul dintre obiectivele tale principale la Craiova este să aduci onoare echipei
în competiţiile europene. Având în vedere acea declaraţie, am
putea spune că jucăm în această seară cel mai important meci
al sezonului?
E greu de spus că e cel mai important, poate că mai importante
au fost cel cu FCSB sau cel cu Sepsi, când puteam să evităm chiar
jucarea acestui baraj. Însă da, am venit la Craiova pentru că ştiam
ce ambiţii mari are acest club şi asta nu s‑a schimbat. Suntem cu
toţii 100% pregătiţi să începem practic cu dreptul viitorul sezon,
prin calificarea în următoarea ediţie a Conference League.
Ce notă ţi‑ai da, ţie şi echipei, pentru prestaţiile din acest sezon?
Nu aş vrea să dau note, însă pot spune că am făcut un sezon per
total solid, stricat însă de câteva meciuri unde am făcut greşeli
foarte mari. Aşa cum spuneam, cred că ştim foarte bine unde am
greşit şi vom face tot ce ţine de noi ca să nu repetăm acele greşeli
şi în sezonul viitor.
Nu ai jucat foarte multe minute pentru Craiova de la venirea
aici, însă ai fost foarte eficient şi ai marcat deja de 5 ori în tricoul Ştiinţei. Crezi că vei juca mai mult în sezonul viitor, este
ceva ce îţi propui?
Nu am de unde să ştiu asta de pe acum, voi juca atât cât va crede
antrenorul că merit. Ce pot să vă spun eu este că mă simt extraordinar la Craiova şi că sunt foarte nerăbător să începem următorul sezon.

Apropo de antrenor, ai fost încercat pe foarte multe poziţii în
acest sezon, o dată chiar şi pe cea de vârf de atac. Unde te‑ai
simţit cel mai bine şi în ce măsură crezi că noua aşezare tactică (4‑2‑3‑1) e potrivită pentru tine?
Ca s‑o descriu cât de simplu pot: cu cât sunt mai aproape de
poarta adversă, cu atât mă simt mai bine (râde). Asta pentru mine
înseamnă însă să fiu în poziţia de mijlocaş în spatele vârfului,
pentru că aceea mi se potriveşte mai bine decât cea de vârf. Prin
urmare, da, pot să zic că îmi place noua aşezare, tocmai pentru că
există acel mijlocaş ofensiv central care devine într‑un fel pericolul principal pentru adversari, şi ca marcator şi ca pasator, postură în care eu mă simt confortabil, după cum spuneam.
Universitatea a înscris 77 de goluri în acest campionat, multe
dintre ele reuşite foarte frumoase. Care este golul care ţi‑a

plăcut cel mai mult dintre cele marcate de echipă în acest an
şi de ce l‑ai ales pe acela?
Aşa este, au fost foarte multe goluri frumoase în acest sezon,
atât de multe încât nu pot să aleg doar unul preferat, ci aş merge
pe trei. Sper să îmi amintesc corect: mi‑au plăcut golurile lui
Markovic cu Clinceni, de acasă, cel al lui Ivan din deplasarea cu
Argeş şi cel al lui Bic de la Bucureşti, cu FCSB. Acesta din urmă
cred că e şi cel pe care îl prefer, nu neapărat pentru că ar fi fost
mai frumos decât celelalte, ci pentru că a fost extrem de important şi ne‑a adus o bucurie foarte mare.
Cum a fost procesul de acomodare la România şi la Craiova
şi care au fost lucrurile cele mai importante pe care simţi că
le‑ai învăţat de la venirea aici?
Nu a fost deloc un proces dificil, pentru că băieţii pe care i‑am
găsit aici au fost din prima zi foarte drăguţi şi atenţi cu mine şi m‑au
făcut să mă simt rapid ca acasă. De asemenea, l‑am avut alături de
mine pe „fratele“ meu Elvir Koljic, care m‑a ajutat foarte, foarte
mult, de la limbă la orice altceva aveam nevoie să ştiu. În general
simt că am învăţat multe la Craiova şi în România şi cred că sunt
un jucător şi un om mai bun faţă de cel care eram la venirea aici.
Într‑un viitor în care probabil nu vei mai locui în România, care
sunt lucrurile care simţi că‑ţi vor lipsi cel mai mult de aici?
O întrebare foarte bună, dar şi foarte grea. Cred că sunt mai
multe lucruri care îmi vor lipsi, dar cel mai tare îmi vor lipsi fanii
Ştiinţei. Sunt minunaţi şi mă bucur că am găsit o astfel de atmosferă în tribunele de aici.
Mai are rost să te întrebăm care e cel mai bun prieten pe care
ţi l‑ai făcut în ultimul an?
Aşa este, l‑am pomenit deja, este fratele meu Elvir Koljic.

Care e cel mai bun moment din acest sezon din punctul tău
de vedere?
Categoric meciul împotriva lui CFR, acasă, cu un stadion plin
şi o victorie adusă în ultimele secunde ale meciului. (nota noastră – băiat modest din fire, Ante nu spune şi că victoria a fost adusă
chiar de golul marcat de el)
Cel mai mare vis al tău legat de fotbal pentru anul viitor? Şi
poate ne spui şi unul din afara fotbalului.
Legat de fotbal, vă daţi seama, să câştigăm campionatul. De
fapt, ca să fie visul complet, aş vrea să luăm chiar eventul şi să
facem un sezon de ţinut minte şi în cupele europene. Cât despre
visele mele personale, prefer să le ţin pentru mine (râde).
Cine crezi că va câştiga următorul titlu de campioană dintre
Universitatea Craiova, Hajduk Split, Dinamo Zagreb şi Dinamo
Bucureşti? (nota noastră – Ante Roguljic este un fan declarat al
celor de la Split, oraş în care s‑a şi născut, club care are o rivalitate legendară cu Dinamo Zagreb)
Nu pot să vă spun decât ce îmi doresc: ar fi minunat ca pe următorul din Liga I să‑l câştige Universitatea, iar pe viitorul din Croaţia Hajduk Split.
Alege trei cuvinte care simţi că te‑ar descrie cel mai bine.
Loial, ambiţios, vulcanic.
Pe cine vei susţine în finala Champions League şi de ce?
Pe Liverpool, din mai multe motive, dar mai ales datorită stilului lor de joc. Au un antrenor extraordinar, iar în teren degajă
o energie absolut incredibilă.
Un mesaj pentru fanii care vor fi pe stadion la acest ultim meci
al sezonului.
Haideţi să dansăm împreună ultimul dans al sezonului!
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Juniorii Ştiinţei sunt
campioni la under 16
şi joacă încă o finală,
sâmbătă, la under 17

Deşi echipa mare ne‑a cauzat tuturor destul de multă tristeţe,
deoarece am ratat cele două obiective pe care ni le propuseserăm pentru acest final de sezon, dinspre echipele mai mici ale
Ştiinţei vin veşti îmbucurătoare.
În primul rând, juniorii sub 16 ani ai Universităţii sunt noii
campioni ai României. Jucătorii antrenaţi de Bogdan Budescu
au câştigat cu 3‑1 finala cu Farul Constanţa. Meciul s‑a desfăşurat sâmbătă, 21 mai, pe stadionul CONCAS din Buzău, şi a fost

început excelent de puştii lui Hagi, care au deschis scorul în
minutul 2 prin Alin Cocoş. Universitatea a revenit însă rapid în
joc graţie lui David Barbu, care a egalat în minutul 5, urmare a
unui corner la care a profitat de o greşeală a portarului advers.
După o bară spectaculoasă a „leuţului“ Mihalea, în minutul 35, a
venit, doar trei minute mai târziu, şi golul prin care am preluat
conducerea. A înscris Rareş Tomşa, cu un şut puternic din afara
careului mare, după un contraatac excelent încheiat cu assist
de acelaşi Mihalea. Scorul final, 3‑1, a fost stabilit pe final, în
minutul 88, după o nouă acţiune a lui Tomşa, care a creat faza
din care a înscris Mario Lupulescu.
Acesta ar putea să nu fie singurul trofeu important obţinut
de echipele de juniori ale Universităţii în acest sezon, pentru
că mâine, pe 28 mai, grupa de vârstă superioară, juniorii under
17, joacă o nouă finală din Liga Elitelor (denumire generică dată
de FRF tuturor competiţiilor naţionale de juniori, indiferent de
categoria de vârstă). Aceasta este programată sâmbătă, de la ora
13:00, pe stadionul „Comunal“ din Tunari (aviz fanilor Ştiinţei
din Bucureşti). Într‑un interviu pentru Universitatea Craiova TV,
antrenorul Ştefan Florescu a declarat: „A fost un parcurs foarte
dificil şi sunt mândru de jucătorii mei, pentru că au arătat tărie
de caracter şi personalitate, pe lângă valoarea pe care ştiam că o
au. Vom avea o finală foarte grea cu Universitatea Cluj, o echipă
cu care, în ceea ce priveşte meciurile directe din acest sezon, am
fost la egalitate perfectă. Diferenţa o pot face inspiraţia, atât a
noastră, a antrenorilor, cât şi a jucătorilor, în timpul meciului.
Orice ar fi, însă, vreau să le spun băieţilor că am un mare respect pentru ei şi că sunt mândru că fac parte din acest grup. Ca
aceşti băieţi să ajungă să joace pe Oblemenco, pentru echipa
mare pe care o iubim cu toţii, ar fi o mare împlinire personală
a mea, mai ales că eu nu am ajuns să joc fotbal la un nivel atât
de înalt.“

Cei 4 puşti magnifici
ai Ştiinţei din acest sezon,
convocaţi in corpore
la Naţionala U‑21
Prestaţiile bune şi mai
ales evoluţiile constante
pentru echipa mare au adus
patru convocări preţioase
la Naţionala de Tineret pentru cei mai în formă tineri
ai noştri din acest an. Astfel, Vladimir Screciu, Jovan
Markovic, Ştefan Baiaram
şi Alexandru Cîmpanu vor
face parte din selecţionata
care va întâlni reprezentativele Georgiei, respectiv
Slovaciei, în două meciuri
de pregătire pentru Euro
2023 U21, competiţie pe
care România o va cogăzdui, alături de Georgia.
Pentru cei patru jucători ai noştri a fost probabil cel mai bun
sezon din carieră. Screciu a fost depăşit doar de Pigliacelli în privinţa minutelor jucate pentru Ştiinţa în acest sezon, iar ceilalţi
trei, toţi jucători de atac, au înscris împreună nu mai puţin de 27
de goluri pentru echipa mare (13 Markovic, 8 Baiaram şi 6 Cîmpanu). Îi felicităm pe toţi şi le vom ţine pumnii şi lor, şi colegilor
alături de care vor reprezenta România în această dublă. Forza
Ştiinţa şi hai România!

Adversarii la zi FC Botoşani

Duşi în spate
de Mihai
Roman şi mereu
periculoşi cu
Universitatea
• FC Botoşani a ratat in extremis calificarea în playoff în acest
sezon, după ce au pierdut surprinzător acasă duelul direct cu
FC Argeş, în ultimele minute ale ultimei etape din sezonul regulat. A fost prima oară în ultimii trei ani când botoşănenii nu au
reuşit clasarea pe unul din primele şase locuri.
• Norocul adversarilor noştri li s‑a întors în ultima etapă a
playout‑ului, când au reuşit să ajungă la meciul de baraj pentru Europa de pe Oblemenco după ce au depăşit în clasament
pe Rapid, care a pierdut neaşteptat cu Mioveni. De asemenea,
Botoşaniul a beneficiat de faptul că Sepsi, câştigătoarea de facto
a playout‑ului, s‑a calificat direct în cupele europene după ce a
cucerit Cupa României, ceea ce a făcut ca locul 2, cel ocupat de
Botoşani, să meargă la barajul cu Universitatea.
• Deşi a semnat cu Botoşani la jumătatea acestui sezon, după
despărţirea de Universitatea, Mihai Roman este deja golgheterul detaşat al oaspeţilor noştri. Atacantul originar din Craiova
a impresionat, înscriind 9 goluri în a doua jumătate a campionatului, capitol la care a fost depăşit doar de golgheterul

Ligii I, Florin Tănase, care a marcat de 11 ori în aceeaşi perioadă.
• Al doilea cel mai folosit jucător al Botoşaniului, conform minutelor jucate în acest sezon, este Cristopher Braun, un jucător
care semnase deja în iarnă cu CFR Cluj, fiind în ultimele luni
de contract, dar a continuat să fie folosit ca titular de drept de
către Marius Croitoru. De altfel, fundaşul lateral dreapta cu origini ghaneze este şi cel mai bun pasator al oaspeţilor în acest
sezon, pe parcursul căruia a reuşit 5 assist‑uri. Alte 5 pase de
gol au fost oferite de mijlocaşul de pe aceeaşi parte, Jaja Silva,
semn că pericolul va veni, vineri seara, în general din flancul
drept al oaspeţilor.
• Investitorul celor de la Botoşani, Valeriu Iftime, a fost darnic cu
declaraţiile înaintea meciului cu Craiova: „Dacă batem Universitatea în barajul pentru Conference League ne‑am salva sezonul.
Croitoru are o primă în contract pentru calificarea în Europa,
la fel şi jucătorii. Craiova are o echipă bună, e normal să aibă
mulţi fani în tribune, dar nu ne sperie“, a declarat acesta pentru Prima Sport. Tot Iftime a anunţat că are ambiţii mari pentru
echipă în următorul sezon, când intenţionează să întărească
locul „cu 5‑6 jucători, în mare parte străini“.
• Botoşani rămâne un adversar foarte dificil al Universităţii, câştigând 9 partide împotriva echipei noastre dintr‑un total de 25.
Alte 10 meciuri au fost tranşate de Ştiinţa, iar 6 s‑au terminat la
egalitate. Mai mult, moldovenii nu au pierdut niciunul dintre
cele două meciuri disputate în acest sezon contra Craiovei. Pe 1
august 2021 au reuşit să câştige chiar pe Oblemenco, 2‑1, întorcând după pauză un 1‑0 pentru Craiova pe care îl stabilise Gustavo. În returul de la Botoşani, pe 6 decembrie 2021, Craiova a
reuşit doar un egal în Moldova, 2‑2, scor stabilit de golul egalizator al aceluiaşi Gustavo, unul dintre cei mai buni marcatori
din întâlnirile directe cu moldovenii, alături de Băluţă şi Mitriţă.

Tot ce trebuie să ştiţi
despre meciul de azi

• Barajul pentru Conference League este un „artificiu“ al LPF, în
încercarea de a crea un interes mai mare al publicului şi al participantelor pentru playout‑ul Ligii I. Astfel, regula spune că
echipa de playoff clasată pe ultimul loc care teoretic permite
accederea în cupele europene (în această situaţie locul 3, Craiova) va juca un baraj cu câştigătoarea playout‑ului (în acest
caz, cu locul 2 din playout, Botoşani, deoarece câştigătoarea,
Sepsi, s‑a calificat deja în cupele europene). Măsura a fost contestată, de la introducerea de anul trecut, de mai multe voci din
fotbalul românesc care au remarcat lipsa de logică a unui meci
de baraj între locul 3 şi, practic, locul 7 din campionat (adică

prima clasată din playout), ignorându‑se astfel cele trei echipe
din playoff mai bine clasate. Ultimii care au contestat această
prevedere din regulament au fost, la conferinţa de presă premergătoare partidei, chiar Laurenţiu Reghecampf şi Gustavo.
Antrenorul Ştiinţei a spus că nu vede rostul acestui meci, în
timp ce mijlocaşul brazilian a fost ceva mai dur: „Din punctul
meu de vedere nu e corect ca echipa de pe locul 3 să joace baraj
cu cea de pe locul 8, dar nu avem ce face, trebuie să jucăm şi să
câştigăm“.
• Barajul se desfăşoară într‑o singură manşă, la Craiova, ceea ce
înseamnă că am putea avea prelungiri şi chiar lovituri de departajare la finalul serii. Câştigătoarea va accede în turul 2 preliminar al noii competiţii europene.
• Suntem la al doilea astfel de baraj pentru Conference League,
după cel disputat anul trecut între Farul şi Sepsi Sfântu Gheorghe. Atunci, covăsnenii şi‑au respectat statutul de echipă
de playoff (echipa lui Hagi venea din poziţia de câştigătoare a
playout‑ului) şi au învins cu 1‑0, calificându‑se în premieră în
cupele europene, la doar 4 ani de la accederea în premieră în
Liga I.
• Sezonul care tocmai se termină, 2021 – 2022, a fost şi primul
în care s‑a desfăşurat noua competiţie europeană intercluburi,
a treia ca importanţă după Champions League şi Europa League. Conference League a readus la trei numărul competiţiilor
europene, la 23 de ani de la desfiinţarea Cupei Cupelor, care şi‑a
jucat ultimul meci (finala dintre Lazio şi Mallorca, câştigată de
italieni) pe 19 mai 1999. Prima finală de Conference League s‑a
disputat şi ea, chiar în această săptămână, AS Roma devenind
prima deţinătoare a trofeului, după ce a trecut cu 1‑0 de Feyenoord în finală.
• Referitor la meciul propriu‑zis de calificare, cel dintre Universitatea şi Botoşani, presa moldavă are o perspectivă interesantă

asupra partidei. Site‑ul botosaneanul.ro se referă la „frumoasa
rivalitate născută între Botoşani şi Universitatea“ şi observă
că, după meciurile care ar fi născut această rivalitate, cele trei
din Cupa României (unul tur‑retur), Universitatea nu doar că
a mers mai departe în competiţie, ci a câştigat în ambele dăţi
şi trofeul. Acelaşi site se declară încrezător în rezultatul final,
invocând în acest sens faptul că Botoşaniul nu a pierdut ultimele 4 meciuri directe cu Ştiinţa.
• Partida de pe Ion Oblemenco va fi arbitrată la centru de Horaţiu Feşnic, care va fi asistat de Mihai Marica şi Mircea Orbuleţ. Cu Feşnic la centru, Universitatea a câştigat patru meciuri
în acest campionat (cu Chindia, FCSB, Dinamo şi Rapid), însă
tot clujeanul ne‑a arbitrat şi două dintre cele mai grele înfrângeri ale sezonului: cea cu Sepsi din returul semifinalelor cupei
şi chiar cea cu Botoşaniul, din debutul campionatului, tot pe
Oblemenco.
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