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Pe 5 septembrie 1948, 
Universitatea Craiova juca 

primul ei meci din istorie, la 
Filiași. Pe 5 septembrie 2022, 
Universitatea e încă aici, dar 

e mai mare, iar mizele au 
crescut odată cu ea. Echipa lui 

Gheorghe Hagi ne vizitează din 
calitatea de lider neînvins al 

campionatului și, dacă ne uităm 
la istoria meciurilor directe, se 

anunță o partidă spectaculoasă și 
extrem de disputată. Toate motivele 
să ne vedem pe stadionul Municipal 

în această seară, așadar.  
#SaFiePlinLaSeverin

SERBĂM 
74 DE ANI DE ȘTIINȚA 

LA 
SEVERIN



VLAD SCRECIU:

VLAD SCRECIU vorbeşte la fel cum joacă fotbal: cursiv, sigur pe el şi 
relaxat. A debutat ca senior pentru Universitatea la 16 ani şi acum se 
comportă deja ca un veteran, pe teren şi în afara lui, deşi abia dacă a 
împlinit 22. Deşi a revenit din Belgia după o serie de accidentări, una 
foarte gravă, a crescut constant de la întoarcerea acasă şi acum este 
deja unul dintre titularii de bază şi o mare promisiune, dacă nu cumva 
deja certitudine, pentru echipa naţională.

„Ştiu că sunteţi
supăraţi
când pierdem.
Dar şi noi 
suntem la fel
şi ar însemna
foarte mult
să vă simţim
alături de noi
în acele
momente
grele.“



Salut, Vlad. Din ce ni s‑a părut nouă din ce am văzut în meciu-
rile din ultimii ani, eşti unul dintre jucătorii români cu cea 
mai spectaculoasă creştere a nivelului de joc. Tu cum te simţi 
şi cum ai caracteriza aceşti doi ani la Universitatea în ceea ce 
priveşte progresul tău?

Vă mulţumesc, şi eu mă simt foarte bine, cred că aceşti doi 
ani au fost cei mai buni ai mei în fotbal, deoarece au însemnat 
într‑adevăr o perioadă de maturizare şi îmbunătăţire pe plan pro‑
fesional. Îmi place să cred că creşterea nivelului de joc s‑ar fi sim‑
ţit mai din timp, dacă nu aş fi avut acea accidentare care m‑a ţinut 
foarte mult timp departe de gazon. Dar ce‑a fost a fost, important 
e că acum mi‑am recăpătat încrederea în mine şi ritmul de joc şi 
că asta se vede pe teren.

Toţi antrenorii de până acum te‑au folosit și ca fundaș cen-
tral, dar și ca închizător, mereu cu prestaţii bune din partea 
ta. Ție unde ţi se pare că dai randament mai bun?

Ce să zic, mă întreabă multă lume asta, inclusiv tatăl meu, şi 
nici lui nu ştiu ce să‑i răspund (râde). Eu mă simt la fel de bine 
pe ambele poziţii şi îmi place să joc şi fundaş, şi mijlocaş. Din 
moment ce multă lume mă întreabă ce prefer, pentru mine asta 
înseamnă că mă descurc bine pe ambele posturi, iar asta nu poate 
decât să mă bucure.

Ce a însemnat venirea lui Mirel Rădoi la Ştiinţa pentru tine şi 
care e cel mai important lucru pe care l‑ai învăţat de la el sau 
ţi l‑a spus?

Pentru toată echipa cred că a fost un plus, pentru că este un 
antrenor foarte comunicativ şi apropiat de jucători. Pentru mine 
personal cred că e cu atât mai important, deoarece Mister e fai‑
mos pentru că a jucat foarte bine pe ambele poziţii pe care le aco‑
păr şi eu, aşa că am foarte multe de învăţat de la dumnealui. Îmi 



spune mereu să am încredere în mine şi îmi arată că şi el are, pe 
lângă sfaturile tactice.

Un singur gol marcat la Universitatea, dar acela ne‑a adus un 
trofeu. Ce amintiri ai de la acea finală?

Pfuuu, ce amintire frumoasă! Ce să zic, îmi aminesc acea sen‑
zaţie de fericire maximă în care nu mai ştii de tine… Am fost atât 
de fericit încât pur şi simplu m‑am dus în faţa suporterilor şi nu 
ştiam ce să fac, cum să mă bucur, aşa că am sărit pur şi simplu în 
peluză, să ne luăm în braţe, şi ne‑am bucurat împreună.

Dacă te‑ai întâlni cu Vlad cel de acum 10 ani şi i‑ai spune că 
vii din viitor şi că eşti titular de bază la Universitatea şi unul 
dintre cei mai promiţători fotbalişti români în activitate, ce 
crezi că ţi‑ar răspunde?



Cred că ar fi surprins, în primul rând, pentru că atunci când 
eram mic mi se părea aproape imposibil să ajungi la unul dintre 
cele mai mari cluburi din România. Probabil mi‑ar zice că e mân‑
dru de mine şi bucuros că am ajuns să‑mi trăiesc visul de a juca la 
echipa mea preferată. Acesta era visul lui Vlad cel de acum 10 ani 
şi mă bucură mult că am reuşit să i‑l împlinesc, pentru că cred că 
micul Vlad avea visele cele mai frumoase, mai frumoase şi decât 
cele pe care le am azi.

Dar dacă ai fi să‑i dai un sfat acelui Vladimir de acum 10 ani, 
ce i‑ai spune?

Să rămână exact aşa cum e: modest, muncitor şi mereu bucu‑
ros că face ceea ce iubeşte. Adică joacă fotbal la cea mai frumoasă 
echipă din România.

Tu sau Markovic, cine crezi că va avea primul statuie în Cora-
bia? 
(zâmbeşte) L‑aş lăsa pe Marko. Îmi doresc foarte mult pentru el 

să devină un fotbalist de top în Europa. Cred că poate să o facă, 
dar mai ales cred că o merită, pentru că a trecut prin momente 
foarte grele în viaţă.

Cum a fost campania de calificări încheiată dramatic, cu o 
înfrângere la penaltiuri în al şaselea meci, care crezi că sunt 
părţile bune pe care le putem lua din ea?

Sigur că sunt şi părţi bune, experienţa în sine ne‑a ajutat mult 
şi cred că suntem mult mai bine pregătiţi acum pentru una nouă 
şi, cred eu, una mai de succes. Am văzut în acest an că nu e chiar 
atât de greu cum ne imaginam cândva şi suntem foarte motivaţi 
să ne atingem acest obiectiv anul următor.

Ne aşteaptă un meci foarte important cu liderul campiona-
tului, Farul, echipă neînvinsă şi care are deja 7 puncte în faţa 



noastră. Cât de important este acest meci pentru voi şi cum 
crezi că va decurge, la ce ar trebui să ne aşteptăm?

Farul este o echipă bună şi, aşa cum ne‑a obişnuit în toţi aceşti 
ani, practică un fotbal excelent. Ca de obicei când se întâlnesc 
Universitatea Craiova şi Gheorghe Hagi, va fi, cred, un meci foarte 
plăcut spectatorilor, cu două echipe ofensive şi generoase faţă 
de public şi faţă de fotbal. Pentru noi e foarte important să nu îi 
lăsăm să se depărteze şi mai mult, vă daţi seama.

Nici noi şi nici celelalte două forţe ale campionatului din anii 
trecuţi, FCSB şi CFR, nu am început foarte bine sezonul intern. 
Crezi că „ne‑au egalat” deja alte formaţii din Liga I ca valoare 



sau poziţiile mai slabe ale echipelor care au participat în cupele 
europene sunt doar chestiuni de moment, cauzate poate de 
programul încărcat?

Eu chiar cred că sunt mai multe echipe din România care au 
reuşit să se întărească şi să mai scadă din diferenţa faţă de pri‑
mele trei. Şi asta mă bucură şi ar trebui să ne bucure pe toţi, pen‑
tru că vom avea un campionat foarte disputat. Pe de altă parte, e 
evident şi că în rezultaltele mai slabe ale noastre şi ale celor de la 
FCSB şi CFR a contat mult şi oboseala acumulată în Europa. Se 
va vedea abia prin primăvară cât de echilibrat e campionatul de 
fapt, dar eu cred că cele trei echipe, mai ales noi, rămân totuşi 
primele forţe ale fotbalului românesc.  

Care este echipa din Liga I care ţi s‑a părut cea mai puternică, 
până în acest moment al campionatului?

Sincer, Farul Constanţa. Nu o spun pentru că jucăm cu ei, ci 
pentru că anul ăsta chiar au jucat un fotbal excelent şi merită 
din plin să fie pe primul loc. Mi‑a plăcut mereu echipa domnului 
Hagi, pe lângă faptul că joacă un fotbal frumos, are şi acea filo‑
sofie foarte frumoasă de a promova tinerii şi a le da şanse.

Cine e cel mai greu de deposedat fotbalist din Liga I? Dar cel 
mai greu de deposedat coechipier?

La adversari, aş zice Cristi Bărbuţ, pentru că este unul dintre 
cei mai rapizi jucători cu care am jucat. Cel mai greu de depose‑
dat coechipier mi se pare Nicuşor Bancu, poate chiar mai greu 
decât Cristi. Poate nu are viteza sau tehnica acestuia, dar e extrem 
de greu de deposedat pentru că ştie să‑şi folosească foarte bine 
c orpul.

Cum începe şi cum se termină o zi tipică din viaţa lui Vladi-
mir Screciu?

Dimineaţa antrenament, apoi refacere şi o oră de dormit la prânz. 



Seara mă relaxez, ori ies la o plimbare sau la un film cu prietena, 
ori ne jucăm ceva sau ne uităm la un film acasă.

Apropiaţi de tine ca vârstă, colegii tăi Andrei Ivan şi Alexan-
dru Cîmpanu sunt sau se pregătesc să fie deja tătici. Cum arată 
viaţa ta personală acum şi în ce măsură este familia o preocu-
pare pentru tine?

Mă bucur foarte mult pentru ei, dar recunosc că pentru mine 
acum nu este o prioritate să fac un copil. Sunt extrem de concen‑
trat pe carieră şi nu cred că e cazul să mă grăbesc să fac acest pas.

Un mesaj pentru suporterii care vor citi acest interviu înaintea 
meciului cu Farul.

Ştiu că suferiţi când pierdem, dar să ştiţi că şi noi suferim la fel 
de mult. Ne‑ar ajuta foarte mult să vă simţim alături de noi şi în 
momentele grele, după înfrângeri adică. Doar împreună putem 
reuşi să aducem acestui oraş şi acestei echipe titlul pe care îl merită.



Adversarii la zi  FC Farul Constanţa

O nouă 
reinventare 
• Gheorghe Hagi a făcut o remaniere aproape completă a lotu‑

lui, în acest sezon. Constănţenii s‑au despărţit de 13 fotbalişti 
(Radaslavescu, Boboc, Betancor, De Nooi jer, Ciobanu – plecaţi 
pe bani, respectiv Petre, Mladen, Dussaut, Purece, Brănescu, 
Popescu şi Ganea – cedaţi gratis) şi au adus 14.

• Dintre noii veniţi, se remarcă 5 nume care au mai evoluat sub 
comanda lui Hagi, unii chiar produşi de academia lui: Tudor 
Băluţă, Denis Alibec, Dragoş Nedelcu, Vlad Morar şi Louis Mun‑
teanu. Acesta din urmă este deocamdată sosit împrumut de la 
Fiorentina şi a impresionat în victoriile cu CFR Cluj şi FCSB, 
fiind lăudat atât de Hagi cât şi de Ciprian Marica, care vede în 
el un vârf pentru echipa naţională.

• Farul este neînvinsă în Liga I, ocupă primul loc în clasament 
şi are şi de departe cel mai bun golaveraj (+8, pe locul secund 
în acest clasament fiind Rapid şi Botoşani, ambele cu +5). De 
altfel, forma atacanţilor lor este cea dătătoare de emoţii, mai 
ales comparativ cu cea a atacanţilor noştri. Farul a înscris de 
13 ori în acest sezon, aproape două goluri marcate pe meci, în 
timp ce Universitatea a marcat de doar 7 ori în 7 etape.

• După un început în care punctele au venit greu, multe dintre ele 
sub formă de egaluri, constănţenii par să fi avut o explozie de 
formă în această săptămână, când au învins fără drept de apel 
campioana şi vicecampioana de anul trecut. Au trecut şi de CFR 
şi de FCSB cu acelaşi scor, 3‑1. Artizanii celor două succese au 



fost atacanţii Alibec şi Louis Munteanu (autori ai 3 goluri şi o 
pasă de gol în cele două partide), dar şi mijlocaşul Alexi Pitu (2 
pase de gol).

• Sunt buni în special în ultimul sfert de oră al meciurilor, inter‑
val în care au marcat peste 30% din golurile reuşite în acest 
sezon.

• Au pierdut un fotbalist important pentru deplasarea de la Seve‑
rin: Dragoş Nedelcu a părut să sufere o ruptură musculară la 
finalul primei reprize a meciului cu FCSB şi cel mai probabil nu 
va face deplasarea pentru meciul de astăzi.

• Deşi la începutul acestui an Viitorul şi Farul au fuzionat, echipa 
lui Hagi fiind practic absorbită de brandul mai important, cel 
al Farului, stadionul pe care se desfăşoară partidele de acasă 
ale dobrogenilor este tot cel din Ovidiu. Hagi a pus presiune pe 
autorităţi să finalizeze stadionul care îi poartă numele din Con‑
stanţa, iar edilul oraşului i‑a răspuns public că speră ca noua 
arenă de la malul mării să fie inaugurată la finalul lui 2024. Noul 
proiect al CNI prevede construirea unui stadion de 15.000 de 
locuri, dar şi a câtorva arene de tenis adiacente.

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 CRAIOVA – FARUL ÎN CIFRE

Meci de tradiţie, cu 
prima reprezentaţie 
în 1964

• De la înghiţirea Viitorului de către Farul, între Universitatea 
şi Farul s‑au desfăşurat 4 meciuri oficiale. Universitatea a câş‑
tigat 3 dintre ele, sezonul trecut reuşind victorii concludente: 
4‑1 la Craiova şi 3‑0 la Constanţa. A patra partidă a fost tranşată 
de constănţeni. În istoria celor două echipe, însă, Universita‑
tea şi Farul s‑au întâlnit de foarte multe ori. Primul meci ofi‑
cial direct a avut loc în chiar primul an al Ştiinţei în prima ligă 
şi s‑a încheiat cu victoria Farului, 2‑1, pe stadionul Tineretului 
din Craiova.

• Elvir Koljic (5 goluri) şi Nicuşor Bancu (4 goluri) sunt cei mai 
buni marcatori din meciurile directe. Pentru Farul cel mai bun 



marcator din partidele cu Ştiinţa rămâne Florin Tănase, cu 3 
reuşite.

• Universitatea conduce la valoarea medie estimată a lotului de 
fotbalişti (661.000 euro, versus 359.000 Farul). Între cele două 
echipe e egalitate în ceea ce priveşte jucătorii de naţională de 
seniori din lot (5‑5), dar Farul conduce clar când vine vorba des‑
pre fotbalişti convocaţi la naţionalele de tineret sau juniori (8 
Craiova, 14 Farul). Tot la egalitate suntem şi în ceea ce priveşte 
fotbalistul cu valoarea de piaţă cea mai mare din lot: atât Andrei 
Ivan cât şi Tudor Băluţă au o valoare estimată de 1,8 milioane 
euro.

• Gheorghe Hagi nu a ascuns niciodată respectul şi admiraţia pe 
care le‑a nutrit mereu faţă de Craiova şi publicul ei, iar între el 
şi Ştiinţa au fost încleştări pe viaţă şi pe moarte: echipele lui 
Hagi au câştigat 10 dintre ele, Universitatea 11, iar 4 s‑au termi‑
nat la egalitate.

• Trei fotbalişti emblematici din istoria recentă a Ştiinţei au trecut 
pe la Viitorul, doi fiind cumpăraţi direct de la formaţia lui Ghe‑
orghe Hagi. Este vorba despre Cicâldău, Băluţă şi Mitriţă. Inte‑
resant este că Alex Mitriţă a reuşit să înscrie 4 goluri în poarta 
Viitorului când juca la Universitatea, dar şi 1 gol în poarta Ştiin‑
ţei când juca la Viitorul. Golul marcat de Mitriţă Ştiinţei datează 
din 8 martie 2015, când terminam 1‑1 într‑un meci de la Ovidiu. 
La Ştiinţa (pentru care începeau titulari şi Vătăjelu, şi Mateiu) 
marca Nuno Rocha.

• Dacă Farul s‑a remarcat şi pe plan ofensiv (13 goluri înscrise), 
dar şi defensiv (5 primite), Universitatea se poate lăuda în acest 
sezon doar cu o defensivă aproape la fel de sigură (6 goluri pri‑
mite), pentru că atacul a arătat mai rău (doar 7 înscrise).



FIORI DE NOSTALGIE

Cu Nelu şi Ilie

Din 1996 şi până în 2018, începutul toamnei venea şi cu o mare 
durere pentru suporterii Ştiinţei, dar şi cu o mare bucurie. Pe 1 
septembrie îl pierduserăm pe Ion Oblemenco, dar o săptămână 
mai târziu aveam măcar motive să mulţumim universului pen‑
tru că ni‑l dăruise pe Ilie Balaci. Până când, într‑o altă toamnă 
blestemată, în 2018, universul a decis să ne înlocuiască şi acea 
bucurie a începutului de toamnă cu o durere nouă, una parcă mai 
mare. Se ducea şi Ilie, iar Gică al nostru, Craioveanu, rămânea 
pe metereze drept ultimul stindard al celor trei mari generaţii 
ale C raiovei.

Despre ce au făcut Nelu şi Ilie pentru Universitatea s‑a scris şi 
s‑a vorbit atât de mult, ba chiar pentru cei mai norocoşi dintre voi 
s‑a şi văzut, încât nu am mai avea ce să vă spunem. Ce s‑ar putea 



însă să nu ştiţi este o întâmplare povestită acum 6 ani, pe când 
Iliuţă încă trăia, de către Silviu Stănescu, fost coleg şi prieten al 
lui Ilie, pentru Fanatik.

Acesta îşi amintea cum, la primul contact al pe atunci puştiu‑
lui Balaci cu marele Oblemenco, la un antrenament, Ilie a avut o 
intrare foarte tare la „Tunar“ şi l‑a trântit la pământ. În timp ce 
se ridica cu greu, vizibil zguduit, Oblemenco i‑ar fi strigat antre‑
norului de la tineret care îl adusese pe viitorul prinţ al Olteniei: 
„Nene, de unde dracu’ l‑ai mai adus şi pe ăsta?!“. Nelu nu s‑a 
supărat, o zisese mai mult în glumă, însă Balaci era de pe atunci 
aprig la mânie şi mândru, că i‑a răspuns direct cu: „Dar cine eşti 
tu să te iei de mine?!“. Oblemenco nu a pus nici atunci la suflet, 
povesteşte Stănescu, ba din contră, i‑a spus că îi place de el şi că 
îl aşteaptă la antrenamentele echipei mari. 

Astăzi, aceste poveşti frumoase cu îngerii păzitori ai Ştiinţei 
sunt singurele care ne mai încălzesc inimile, atunci când începe 
toamna durerii noastre. Şi, apropo, nu vi se pare că, în timp ce 
povesteam, durerea trecuse şi rămăsese în loc doar căldură şi 
zâmbet? Oamenii pe care îi iubim pleacă tot timpul, dar iubirea 
noastră pentru ei este aici ca să rămână.


