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SUPERLIGA, ETAPA A III‑A
STADIONUL „ION OBLEMENCO”, CRAIOVA

RAPID
În săritura plină de seninătate la cap a lui Koljic se citeşte şi 

atitudinea Universităţii din meciul cu Vllaznia, dar şi starea de spirit 
din sânul familiei Ştiinţei de dinaintea meciului din această seară. 

Deşi au jucat cu o echipă cel puţin de calibrul celei care ne eliminase 
anul trecut din cupele europene, „juveţii“ au părut mereu în control şi 

au obţinut calificarea       chiar mai clar decât o arăta tabela la final 
(3‑0). A fost reţeta           perfectă pentru a intra în atmosfera

primului derby al campionatului. Pe Oblemenco vine Rapid, şi nu vine 
oricum, ci din calitatea de nouă forţă a Superligii (vezi pag. 12 din 
acest program) şi de proaspătă învingătoare a celor de la FCSB.

    MAI BUNI,  
  MAI RELAXAŢI,  
MAI ÎNCREZĂTORI



Craiova se pregătește pentru un an de samba. După ce Gustavo și 
Raul Silva au făcut spectacol la meciul de joi cu Vllaznia, vă oferim un 
interviu cu noul brazilian din lotul Universității. RIVALDINHO vorbește 
deschis și într‑o română perfectă despre cariera lui, despre motivația 
enormă cu care a venit aici, despre relația frumoasă cu tatăl lui, dar 
și despre al doilea său tată, din România, și al doilea său idol, din 
Brazilia. Spor la citit și la încurajat Știința!

„Nu am venit doar de dragul
de a fi în lotul unui club mare.
Vreau să demonstrez că pot fi
un jucător important pentru
Universitatea!“

RIVALDINHO:



Riva, vii deja a treia oară în România. Ce te atrage la țara noas-
tră şi ce te‑a atras în mod special la Universitatea Craiova, din 
moment ce ai hotărât să te întorci aici?

Iubesc această țară, am mai zis‑o. M‑a atras la România fap‑
tul că m‑am simțit foarte bine mereu aici şi că simt că aici mi‑am 
făcut un nume. Despre Craiova ce mai pot să zic decât ceea ce 
ştiți deja? E o echipă foarte mare, un oraş care respiră fotbal şi 
această pasiune cred că mi se potriveşte mie, ca brazilian. Sunt 
foarte motivat să dau tot ce am mai bun din mine aici, pentru că 
şi suporterii şi oamenii din acest club merită din plin.

Suporterii probabil ar fi curioşi să afle mai multe despre copi-
lăria ta. Te‑ai născut într‑un oraş legendar, Sao Paolo, şi cu 
un tată legendar, Rivaldo, alături de care te‑ai mutat la scurt 
timp după naştere la Barcelona. Cât de normală a fost copilă-
ria ta, în condițiile astea? Care sunt cele mai frumoase amin-
tiri de când erai mic?

Copilăria mea se leagă foarte mult de relația cu tatăl meu. Am 
realizat că era o legendă când eram mai mărişor, până atunci era 
pur şi simplu tatăl meu şi ne simțeam foarte bine împreună. Dar 
şi după aceea a rămas cam la fel, deci aş zice că, în ciuda faptului 
că eram fiul lui Rivaldo, am avut o copilărie destul de normală. 
E adevărat, tata mă lua cu el peste tot şi datorită lui am ajuns să 
mă îndrăgostesc de fotbal. Cele mai frumoase amintiri din copilă‑
rie cred că sunt din vestiarul Naționalei Braziliei, unde mergeam 
mereu, alături de tata.

Într‑un interviu foarte frumos pe care l‑ai acordat The Athletic 
spuneai că puteai să alegi orice carieră doreai, dar faptul că 
ai copilărit alături de tatăl tău prin vestiare şi pe stadioane a 
contat foarte mult. “Iubesc mirosul gazonului şi sunetul ghe-
telor pe tunel”, spuneai. Ce înseamnă fotbalul pentru tine şi 
ce alte lucruri iubeşti la el?



Aşa cum am zis, fotbalul este şi va rămâne mereu la mine în 
sânge. Iubesc tot ce are legătură cu fotbalul şi mă uit cu mare plă‑
cere la absolut orice meci, nici măcar nu contează competiția sau 
nivelul valoric. Fotbalul mi‑a oferit cam tot ce am şi eu vreau să‑l 
răsplătesc pe măsură.

În iulie 2015 s‑a petrecut probabil una dintre cele mai fru-
moase zile din viața ta: ai jucat alături de tatăl tău, pentru 
divizionara B Mogi Mirim. Ce îți mai aminteşti din acea zi?

Da, pot spune că a fost cea mai frumoasă zi din cariera şi poate 
şi din viața mea. Nu doar că am jucat împreună, ci am şi mar‑
cat amândoi. În plus, era un meci important, pentru că ne lup‑
tam pentru salvarea de la retrogradare. Aş zice că acea zi a fost 
nu doar una importantă din viața mea, ci şi una de referință în 
istoria fotbalului, pentru că nu ştiu să se mai fi întâmplat ca un 
tată să joace alături de propriul fiu, mai ales când tatăl este fost 
câştigător de Balon de Aur. Îmi amintesc că nu prea aveam chef 



să joc, pentru că mama mea murise de puțin timp şi eram foarte 
trist şi lipsit de chef. Tata a fost cel care a tras de mine atunci, 
mi‑a spus: “hai să jucăm chiar dacă ți‑e greu acum, pentru că vei 
vedea că ne vom întoarce fericiți acasă.” Şi aşa a fost.

Eşti un fotbalist care poate să evolueze pe aproape toate 
pozițiile din atac. Ai discutat cumva cu Laszlo Balint sau alt-
cineva din conducerea tehnică în legătură cu postul exact pen-
tru care ai fost dorit aici sau tocmai polivalența ta a fost cea 
care i‑a atras?

Da, cred că faptul că sunt un jucător polivalent a fost un plus 
în intenția celor de aici de a mă transfera. Am vorbit cu Mister, 
normal, dar încă nu s‑a pus problema să discutăm despre poziția 
pe care voi juca. Momentan am vorbit strict de cum vom pregăti 
revenirea mea din punct de vedere fizic, pentru că am nevoie să 
muncesc mult ca să fiu la un nivel bun. Odată ce asta se va întâm‑
pla rămâne de văzut şi unde anume voi juca, din punctul meu de 
vedere intru fără discuție oriunde este nevoie de mine.

Cât de mult a contat că şi Sergiu Hanca a venit la Craiova şi 
care e relația dintre voi, pe teren şi în afara lui?

Da, pot să zic că Sergiu este un frate pentru mine. Am fost 
foarte apropiați încă din perioada când jucam la Dinamo şi ne‑am 
apropiat şi mai mult în ultimii doi ani, la Cracovia. Nu doar noi 
avem o relație extraordinară, ci şi familiile noastre. Evident, sunt 
foarte fericit că am ajuns împreună aici şi chiar ne propunem să 
facem amândoi lucruri minunate pentru Universitatea.

Cum au fost experiențele tale din Polonia şi Bulgaria. Care au 
fost cele mai frumoase momente petrecute acolo şi, dacă ne 
poți spune, care au fost cele mai neplăcute?

Experiențe bune, pentru că din orice experiență ai ce să înveți, 
iar în aceste două țări simt că am învățat multe. Cea din Bulgaria 



a fost mai dificilă, pentru că am fost accidentat o bună perioadă. 
Dar şi de acolo am rămas cu ceva bun, pentru că am jucat o finală 
de cupă. În Polonia a fost mult mai bine, chiar am fost fericit. 
Acolo m‑am revăzut şi cu Sergiu, am câştigat şi o supercupă, iar 
clubul şi suporterii erau la înălțime.

Probabil cea mai bună perioadă din cariera ta a fost cea petre-
cută în tricoul Viitorului. Care a fost rețeta lui Hagi, de ce crezi 
că ai dat un randament aşa bun la Ovidiu?

Da, a fost o perioadă foarte bună. Despre domnul Hagi nici nu 
am cuvinte, ce antrenor şi ce om este… A rămas ca un tată pentru 
mine, iar ca antrenor este extrem de exigent, dar şi extraordinar 
de valoros, iar faptul că a lucrat foarte mult cu mine m‑a ajutat 
enorm. Mă consider fericit şi foarte norocos că am lucrat cu cel 
mai mare om din istoria fotbalului românesc, o legendă în viață.

Care sunt primele tale impresii despre oraşul Craiova şi des-
pre echipă? Ai avut vreo conversație mai lungă cu antrenorul 



sau cu unul dintre jucătorii mai vechi din lot? Şi, dacă da, ce 
v‑ați spus?

Din oraş am văzut prea puțin, pentru că atunci când nu am fost 
la antrenamente am alergat după diverse acte necesare transfe‑
rului. Dar, din câte mi‑au zis colegii, este un oraş propice pentru 
performanță şi pentru viața de familie, în sensul că este şi liniş‑
tit, dar nici nu ai cum să te plictiseşti în el. Despre echipă ştiam 
deja foarte bine pentru că îi cunosc pe majoritatea jucătorilor, 
sunt mulți fotbalişti cu mare calitate şi cu multă experiență aici 
şi cred că asta se va simți în acest sezon.

Jucăm cu Rapid, o echipă în formă şi cu care avem o lungă 
rivalitate. Cum crezi că va fi meciul şi de unde crezi că‑l vei 
privi? Din tribună, de pe bancă sau poate chiar vei participa 
din teren?

Da, va fi un meci foarte tare şi foarte greu, abia îl aştept. Dacă 
voi fi în tribune, pe bancă sau în teren chiar nu ştiu, sincer. Ştiu 
însă că, orice ar alege conducerea tehnică, va fi alegerea bună, 
pentru că am încredere în oamenii de aici.

Ce speri să realizezi la Universitatea şi în ce măsură crezi că 
poți arăta aici o formă chiar mai bună decât cea de la Viitorul? 

Asta îmi şi propun: să arăt mai bine decât am făcut‑o la Viito‑
rul. Am nevoie şi vreau să demonstrez că pot să fiu un jucător 
important aici, la Universitatea. Nu am venit doar de dragul de 
a face parte din lotul unui club mare, nu. Am o mare dorință să 
arăt cât de bun sunt aici.

Ce spun soția şi fiul tău despre România, au fost şi ei bucuroşi 
să reveniți aici? 

Da, amândoi sunt îndrăgostiți de România, mai ales că este 
țara în care s‑a născut fiul meu. Mă bucur că‑i am lângă mine şi 
că sunt fericiți, pentru că ei sunt principalul meu sprijin.



Cum preferi să te relaxezi în timpul liber, care sunt pasiunile 
tale, eventual unele care să nu se lege de fotbal?

Dacă sunt singur nu fac niciodată lucruri care nu se leagă de 
fotbal. Când sunt singur de obicei mă uit la un meci. Dar ca să mă 
relaxez e clar – petrec cât de mult timp pot cu familia, pentru că 
îmi face mare plăcere să fiu cu ei, iar dragostea lor mă relaxează 
cu adevărat.

Cine este fotbalistul tău preferat din istorie? Dar generația 
preferată din Naționala Braziliei?

(râde) Bineînțeles că fotbalistul meu preferat este tatăl meu, iar 
la egalitate pe locul 1 este Il Fenomeno Ronaldo. Amândoi sunt 
idoli pentru mine. Generația mea preferată este, evident, cea din 
2002, din care au făcut parte şi tata, şi Ronaldo. De altfel, atunci 
am luat şi ultima Cupă Mondială.

Dacă ar fi să dai un pronostic legat de cineva va juca finala Cam-
pionatului Mondial care e deja foarte aproape, pe ce echipe 
ai miza şi care va fi scorul din finală?

Nu ştiu ce să zic, dar mi‑ar plăcea foarte mult să fie o finală 
Brazilia – Spania, pentru că eu am dublă cetățenie, braziliană şi 
spaniolă, şi cred că m‑aş bucura indiferent cine ar câştiga o finală 
cu aceste participante. 

Îți mulțumim, îți dorim mult succes şi te rugăm să le transmiți 
un mesaj suporterilor Universității care vor citi acest interviu 
chiar în tribunele meciului cu Rapid.

Mulțumesc mult pentru felul cum m‑au primit, mi‑au dat foarte 
multe mesaje de susținere şi de încurajare şi m‑au impresionat 
şi motivat şi mai mult. Mie şi tuturor colegilor mei ne‑ar plăcea 
foarte mult să fim împreună cu orice preț în acest an şi să ducem 
toate bătăliile exclusiv contra rivalilor, nu între noi. Cred că, dacă 
facem aşa, vom putea să ne atingem toate obiectivele şi visele.



Cea mai frumoasă,  
dar şi cea mai 
tensionată rivalitate 
din România

Între Rapid şi Craiova rivalitatea a fost mai mereu plină de res‑
pect reciproc şi chiar simpatie. Vocea care a făcut cel mai mult pen‑
tru aducerea împreună şi împrietenirea celor două cluburi a fost 
cea a lui Adrian Păunescu, autor al versurilor imnurilor ambelor 

Pumni şi îmbrăţişări în acelaşi derby: Săpunaru şi Bawab 
se îmbrăţişează, în 2015, la scurt timp după o bătaie pe teren, 
urmare a nervilor unei noi retrogradări a Rapidului pricinuită de 
Universitatea chiar cu victorie în Giuleşti (după cea din 1989).



echipe,. Poetul era suporter declarat şi al Rapidului, echipă pe 
care o simpatiza aproape la fel de mult ca pe Universitatea. Pău‑
nescu îşi explica simpatia pentru cele două formații prin natura 
lor anti‑sistem şi prin faptul că fanii lor erau în general cei săraci, 
cei nedreptățiți, cei lipsiți de putere, aşa cum reiese din versurile: 

Rapid este geniul cel ieftin
Şi pacea modestului blid,
De‑aceea şi astăzi, şi mâine,
Eu ţin cu cei mulţi: hai Rapid!

Dar nici măcar declarația de dragoste a lui Adrian Păunescu n‑a 
rezistat în fața pasiunii mistuitoare şi deseori pline de furie cu 
care suporterii celor două echipe au trăit marile meciuri directe 
ale istoriei. Deşi la începuturile celor două cluburi prietenia chiar 
se manifesta, existând mai multe mărturii legate de cum fanii 
celor două echipe stăteau împreună în tribune, acele încleştări 
pline de patos aveau să‑i îndepărteze. Asta poate şi pentru că, 
oricât de club anti‑sistem şi de sărac ar fi fost Rapidul, oltenilor 
li s‑a părut de mai multe ori că simplul fapt că este totuşi un club 
din capitală le‑ar fi adus un tratament preferențial, în meciurile 
cu Ştiința. Un exemplu celebru în acest sens este finala cupei din 
1975, când Rapid a învins cu 2‑1 după un arbitraj scandalos al lui 
Nicolae Rainea, care a eliminat doi olteni în cursul partidei, pe 
Deselnicu şi Berneanu. 

Dar motivele pentru stricarea prieteniei aveau să apară curând 
şi din tabăra adversă. În 1989, Universitatea o învinge pe Rapid 
chiar în Giuleşti, cu un gol marcat în finalul meciului de Eugen 
Neagoe, şi după acel meci Rapidul avea să păşească în democrație 
din calitatea de club proaspăt retrogradat în Divizia B. Mai târ‑
ziu, în 1994, Universitatea face unul dintre cele mai bune meciuri 
directe, grație marelui Gică Craioveanu, şi învinge cu 5‑3, tot în 
Giuleşti. Comportamentul fanilor Rapidului de după partidă a 



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

fost reprobabil, cu geamuri sparte la autocarul Universității și la 
garnitura de tren cu care suporterii olteni încercau să plece din 
București.

Mateiu şi Nuno Rocha nu vor fi lăsat nici ei fanii Rapidului să 
revină la sentimente mai bune față de Ştiința, deoarece în 2015 
scenariul din 1989 s‑a repetat: Universitatea câştigă pe final în 
Giuleşti şi trimite din nou echipa bucureşteană în liga secundă. 
Şi după acel meci rapidiştii s‑au comportat extrem de violent, de 
data aceasta fiind şi cazul fotbaliştilor: imediat după fluierul final, 
Săpunaru l‑a lovit cu capul pe Bawab şi spiritele au degenerat şi 
în teren, şi în tribune. După acea ultimă retrogradare, Rapidul 
avea să revină pe prima scenă abia anul trecut. 

Astăzi, 7 ani mai târziu, cu Mateiu şi Săpunaru încă în loturile 
celor două formații şi lideri din teren, Universitatea şi Rapid se 
ciocnesc iarăşi, de data aceasta ambele din postura de forțe ale 
campionatului. Cu atât mai mult, duminică seara vom avea parte 
neîndoielnic de un meci pe viață şi pe moarte. 



Adversarii la zi  Rapid

Din nou promovaţi 
sezonul trecut, 
candidaţi cerţi 
la playoff anul acesta 
• Cu un acționariat nou şi promițător, Rapid e unul dintre clubu‑

rile care s‑au mişcat cel mai bine în mercato. Astfel, Rapidul este 
deja, conform transfermarkt, a patra forță a Superligii în ceea 
ce priveşte valoarea loturilor de jucători. Adversarii noştri au o 
valoare medie a jucătorilor de 521.000 euro. Iată clasamentul 
complet al primelor 6 cluburi din România, în ceea ce priveşte 
valoarea estimată a jucătorilor:
1. FCSB – 1,16 milioane euro / valoare medie
2. CFR Cluj – 807 mii 
3. Universitatea Craiova – 677 mii
4. Rapid – 521 mii
5. Sepsi – 409 mii
6. FC Voluntari – 360 mii

• Saltul valoric impresionant al giuleştenilor a fost dat de faptul că, 
dintr‑un top 10 al celor mai valoroşi jucători din lot, 6 sunt nou‑
tăți aduse în această vară: Andrei Ciobanu (de la Farul, cotat la 1,3 
mil. euro), Valentin Costache (CFR, 1,1 mil.), Paul Iacob (Chindia, 
1 mil.), Florin Ştefan (CFR, 850 mii), Damien Dussaut (Farul, 500 
mii) şi Marko Dzugandzic (CFR, 500 mii). 

• De menționat şi că Rapidul a şi pierdut unul dintre cei mai valo‑
roşi jucători în această vară, pe Rareş Ilie, transferat pentru 5 



milioane de euro de echipa de primă ligă franceză Nice. De ase‑
menea, atât Adrian Mutu cât şi acționarul majoritar, Dan Şucu, 
au declarat că mai aşteaptă un jucător, cel mai probabil încă un 
atacant.

• Deşi au jucat doar două partide în Liga I, contra campioanei şi 
vicecampioanei, antrenorul Adrian Mutu a folosit doar 4 fot‑
balişti pentru întreaga durată a ambelor partide: pe portarul 
Horațiu Moldovan, mijlocaşul Ljuban Crepulja şi fundaşii Dra‑
goş Grigore şi Junior Morais.

• Rapid nu stă rău nici la vârsta medie a lotului, fiind pe un loc 2 
într‑un clasament combinat al valorii vs tinerețea jucătorilor, 
după FCSB. Cu toate astea, diferențele între echipe la acest capi‑
tol nu sunt neapărat semnificative, cu excepția Farului, care are 
de departe cel mai tânăr lot din Superliga. Rapidul are o vârstă 
medie de 25,7 ani (a 10‑a cea mai tânără echipă), Universitatea 
de 26,5 ani (a treia cea mai bătrână echipă, la egalitate cu pozi‑
ția a doua, CFR, care şi‑a întinerit lotul față de sezonul trecut), 
iar cei doi poli ai clasamentului sunt Farul (22,4 ani) respectiv 
CS Mioveni (26,6 ani). Locul 2 în clasament, FCSB, are o vârstă 
medie în lot de 24,2 ani.

• Înainte de meci, antrenorul oaspeților, Adrian Mutu, a declarat: 
„Un meci extrem de complicat, cu o echipă puternică, mai ales 
atunci când joacă acasă. O echipă importantă, care în ultimii ani 
a terminat în primele 3. De astfel de meciuri are nevoie fotbalul 
românesc, de meciuri tari. Nu mă bazez pe faptul că vor fi obosiți 
după returul cu Vllaznia, ci pe forța noastră interioară.“



UNIVERSITATEA CRAIOVA – RAPID ÎN CIFRE

O nouă competitoare 
serioasă

• Aşa cum precizam şi în secțiunea „adversarii la zi“, schimba‑
rea de acționariat de la Rapid a venit cu achiziții de marcă în 
această vară şi i‑a transformat pe bucureşteni în a patra forță a 
campionatului, după CFR, FCSB şi Universitatea. Iată o compa‑
rație pe cifre a loturilor celor două echipe, deja aflate, conform 
transfer markt, la niveluri foarte apropiate (vezi tabel).

Universitatea Rapid
Valoare medie a loturilor (euro) 677.000 521.000
Jucători de echipa naţională 4 4
Jucători convocaţi la loturile de tineret 7 6
Vârstă media a loturilor (ani) 26,5 ani 25,7



• În ciuda faptului că în prezent cele două echipe sunt compara‑
bile ca valoare a lotului, Universitatea a câştigat toate ultimele 
4 meciuri directe: două în sezonul regulat al campionatului tre‑
cut (2‑1 la Bucureşti şi 1‑0 la Craiova) şi două în sezonul 2014 
– 2015 al Ligii I (2‑0 la Craiova şi 2‑1 la Bucureşti). Acel 2‑1 de 
la Bucureşti de pe 17 mai 2015 a fost şi meciul care a consfințit 
retrogradarea de la acea vreme a giuleştenilor, un motiv în plus 
pentru o rivalitate deja istorică.

• În total, în noile lor forme de la reorganizarea celor două cluburi, 
Universitatea şi Rapid au disputat 5 partide oficiale. 4 Au fost câşti‑
gate de Universitatea, toate în campionat, şi una de Rapid, în Cupa 
Ligii. Acel meci de Cupa Ligii a fost primul oficial al Universității 
de după revenirea pe prima scenă a fotbalului românesc. Gustavo 
este cel mai bun marcator din aceste meciuri, fiind singurul jucă‑
tor care a marcat de 2 ori.


