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FCSB

Întreaga familie a Ştiinţei este nerăbdătoare pentru reîntregirea ei, 
adică pentru revederea cu voi. Pe un gazon nou şi într‑o atmosferă 
vulcanică, Universitatea întâlneşte FCSB într‑unul dintre „clasicele“ 
campionatului. La ultima partidă de pe Ion Oblemenco, cu Zorya, 

energia pe care ne‑aţi dat‑o ne‑a făcut să defilăm în faţa unui 
adversar foarte puternic. În această seară o putem face din nou!

IARBA VERDE 
DE ACASĂ



Salut, Eduard! Fanilor cu siguranţă le‑ar plăcea să te cunoască 
mai bine: cum a fost copilăria ta, ce amintiri preţioase ai din 
acea perioadă şi cine sunt persoanele care ţi‑au fost aproape 
atunci?

Salutare şi bine v‑am găsit! Cea mai preţioasă amintire a mea 
e fotbalul. M‑am îndrăgostit de fotbal pe la 5 ani, atunci am luat 

Născut la Piteşti şi trecut pe la echipa locală, apoi Mioveni, Viitorul şi 
Botoşani, EDUARD FLORESCU este cea mai nouă venire din familia 
Ştiinţei. Se declară foarte încântat să lucreze din nou cu Mirel Rădoi, 
cel care, pe vremea când era selecţioner, l‑a convocat în lotul olimpic 
al Naţionalei şi l‑a şi folosit 101 minute, în cele trei meciuri pe care 
România le‑a jucat la Tokio. Aflaţi mai multe despre noul mijlocaş al 
Universităţii chiar de la el, în interviul de mai jos.

„Prioritatea
mea este
să demonstrez
că merit
să joc la
Universitatea“

EDUARD FLORESCU:



prima oară contact cu un teren de joc. A fost magic totul şi, deşi 
eram foarte mic, am ştiut că asta vreau să fac. M‑am bucurat de 
toată susţinerea familiei mele, în special de cea a tatălui meu, care 
a fost lângă mine de la bun început. Nu cred că a lipsit la prea 
multe meciuri ale mele de atunci.

Ce altceva îţi mai plăcea mult să faci, copil fiind, în afară de 
fotbal?

(râde) Sincer, nu prea îmi amintesc să fi avut alte preocupări. 
Dacă vă arăt fotografiile mele din copilărie înţelegeţi ce vreau să 
spun. Toate sunt cu mingea de fotbal, pur şi simplu nu plecam 
nicăieri fără ea.

Cum au fost primii tăi paşi în fotbal şi cât de mulţumit eşti de 
cum a decurs până acum cariera ta?

La început era o joacă, o pasiune, ceva uşor şi plăcut. Apoi am 
debutat la seniori şi totul a devenit brusc mult mai serios, pentru 
că era meseria mea. Despre cariera mea de profesionist ştiţi deja, 
m‑am format la FC Argeş, apoi am jucat la Mioveni, apoi la Boto‑
şani. Dar acum am ajuns la Universitatea şi cred că acest transfer 
e cel mai important lucru pe care l‑am realizat până acum.

Cine era fotbalistul tău preferat când erai copil şi cine este 
acum? Pentru ce anume îi admiri?

Îmi plac jucătorii spectaculoşi şi generoşi cu publicul. În copi‑
lărie îmi plăcea foarte mult Ronaldinho, acum îmi place foarte 
mult Messi. Îi admir pentru că, prin driblingurile lor mai ales, 
fac spectacol la fiecare meci şi bucură oamenii.

Cine te‑a contactat iniţial ca să‑ţi propună să vii la Ştiinţa şi 
ce ne poţi spune despre Mirel Rădoi şi relaţia ta cu el?

Am fost contactat de cineva din staff, dar bănuiesc că Mister 
este cel care m‑a dorit. L‑am cunoscut foarte bine la acele Jocuri 



Olimpice, când m‑a impresionat foarte mult cu antrenamentele 
pe care le făcea şi, în general, cu felul lui de a fi şi de a privi fot‑
balul. Încă de la finalul acelei aventuri de la Tokyo am regretat că 
s‑a terminat şi de atunci îmi doresc mult să mai lucrez cu Mister. 

Cu cine te ştiai mai bine din lotul Craiovei înainte de venirea 
aici şi ce impresie ţi‑a lăsat colectivul?

Cunoşteam mulţi jucători din lot, în fond am fost colegi de com‑
petiţie. Cel mai bine însă îl ştiu pe Alex Cîmpanu, normal, am fost 
colegi la Botoşani. Dar contează mai puţin pe cine cunosc bine, 
pentru că aici avem un colectiv foarte unit, în care m‑am integrat 
foarte bine. Chiar simţim că suntem o familie aici.

Care este cel mai frumos lucru care ţi s‑a spus de la venirea ta 
la Ştiinţa?

Mi s‑au spus mai multe, unii oameni m‑au încurajat, alţii m‑au 
felicitat… Le‑am fost recunoscător, dar sincer cred că cel mai mult 



contează acum să arăt şi că merit să fiu aici, asta este prioritatea 
mea.

Care este prima amintire care îţi vine în minte dintr‑un meci 
Univeristatea – Botoşani, pentru că au fost partide extrem de 
disputate?

Într‑adevăr, au fost meciuri foarte tari între cele două echipe, 
încinse şi deseori spectaculoase. Cred că din astfel de rivalităţi 
fotbalul iese mereu în câştig. Legat de ce‑mi amintesc eu, sincer 
îmi amintesc prima oară când am păşit pe Oblemenco. Şi eu şi 
colegii mei am fost impresionaţi, totul era parcă din altă lume: 
freamătul tribunelor, stadionul, lumina, gazonul…

Trei calităţi şi un defect pe care consideri că le ai? 
La calităţi aş zice că sunt un om adaptabil,  nu mi‑e frică de nou, 

ba din contră, sunt mereu curios şi dornic să învăţ. De asemenea, 
aş zice că sunt o persoană sociabilă şi pasionată. Defectul ar fi că 
poate sunt prea perfecţionist, în sensul că niciodată nu mă mul‑
ţumesc cu puţin şi mereu îmi doresc mai mult de la mine. 

Având în vedere startul mai nereuşit al celor două echipe, în 
special al FCSB‑ului, în ce măsură crezi că va fi un derby mai 
încins decât de obicei şi cum crezi că se va desfăşura meciul?

E adevărat că nici noi şi nici ei nu am pornit foarte bine şi da, 
cred că asta înseamnă că va fi un meci foarte disputat. Dar noi 
jucăm acasă şi cred că asta ne dă un mare avantaj. Ne întoarcem 
pe Oblemenco după o perioadă în care am jucat la Severin meciu‑
rile de acasă şi cred că asta va face publicul chiar şi mai fierbinte 
decât e de obicei, la astfel de partide. Cu ei în spate suntem mereu 
favoriţi şi sperăm să‑i facem fericiţi.

Cum vezi acest început disputat de sezon şi care sunt echipele 
care te‑au impresionat cel mai mult în aceste prime 10 etape?



Este unul dintre cele mai echilibrate începuturi de sezon pe 
care le‑am văzut în Liga I şi cred că acesta este un lucru bun pen‑
tru competiţie şi pentru public. Sunt multe echipe care s‑au întă‑
rit şi în general în aceste prime etape am avut senzaţia că oricine 
poate bate pe oricine. O să fie greu anul acesta, dar şi frumos.

Cine este fotbalistul tău preferat din Liga I şi de ce?
N‑aş zice că am un fotbalist preferat în Liga I, dar nu vreau să 

fiu înţeles greşit. Cred că avem foarte mulţi jucători cu mare cali‑
tate în campionat, care ar face faţă fără probleme şi în ligi mult 
mai tari. Unii dintre ei sunt chiar colegi cu mine la Universitatea. 

Un mesaj pentru suporterii care vor citi acest interviu înaina‑
tea partidei cu FCSB?

Şi eu şi colegii mei suntem foarte bucuroşi că ne întoarcem 
acasă. Faptul că vom juca un meci atât de important în faţa voas‑
tră ne motivează foarte mult şi sper că şi noi, jucătorii, dar şi voi, 
publicul, vom fi la înălţime, aşa cum ne‑am obişnuit la Craiova. 
Forza Ştiinţa!



Adversarii la zi  FCSB

În criză în campionat, 
dar în ofensivă 
puternică pe piaţa 
transferurilor 
• FCSB s‑a întărit serios în această vară, în special după califica‑

rea în grupele Conference League: au venit Bilel Omrani, Boban 
Nikolov, Eduard Rădăslăvescu, Andrea Compagno, David Micu‑
lescu, Marco Dulca, Bogdan Rusu, Joyskim Dawa, Radu Boboc, 
Rachid Bouhenna şi Joonas Tamm.

• Odată cu venirea lui Nikolov, FCSB a dus la 3 numărul stranie‑
rilor cu prezenţe constante în echipele naţionale ale ţărilor lor: 
Nikolov are 42 de meciuri jucate pentru naţionala de seniori a 
Macedoniei, Tamm 50 de meciuri pentru Estonia, iar Raduno‑
vic 19 pentru Muntenegru.

• Eliminat în ultima partidă de campionat, cu Voluntari, francezul 
Malcom Edjou ma va fi suspendat în această seară.

• FCSB are un singur integralist în acest sezon: după căderea în diz‑
graţie a lui Andrei Vlad, Ştefan Târnovanu a apărat în toate cele 16 
meciuri jucate de roş‑albaştri până acum.  Acesta e urmat în clasa‑
mentul minutelor jucate de 3 dintre cei mai buni marcatori ai echi‑
pei: Cordea, Tamm şi Dawa. Deşi criticaţi adesea pentru nesiguranţa 
lor defensivă, cei doi fundaşi centrali aduşi de FCSB în această vară 
au înscris împreună 5 goluri, tot atâtea câte a dat şi golgheterul 
bucureştenilor în acest sezon, Andrei Cordea.

• Meciul este vital pentru FCSB, echipă care a câştigat o singură 



partidă în Liga I până în acest moment. Importanţa pusă de for‑
maţia lui Becali pe campionat a fost demonstrată de menajarea, 
la meciul de joi cu Anderlecht, a unor nume importante precum 
Coman, Cordea sau Compagno.

• FCSB nu a marcat în primele 30 de minute ale celor 8 partide 
de Liga I disputate până acum.

• FCSB are un singur punct în cele trei deplasări din acest sezon, 
obţinut la Mioveni. A pierdut în meciurile de pe terenuri stră‑
ine de la Rapid, respectiv Farul.

• Cotat la 5,5 milioane euro de transfermarkt.com, Darius Olaru 
e cel mai valoros jucător din lotul adversarilor.

• Deşi a căzut deja în dizgraţia patronului, noul venit Bogdan 
Rusu e lider detaşat în ceea ce priveşte media de puncte pe care 
echipa le‑a obţinut cu el în teren: 1,75 / meci, din 7 meciuri 
jucate. Deşi nu a marcat încă, Rusu a reuşit două assist‑uri în 
partidele respective.

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 – FCSB ÎN CIFRE

Care pe care 
în ultimele 
două sezoane

• FCSB conduce clar la întâlniri directe de la revenirea Universită‑
ţii pe prima scenă: 21 de victorii au bucureştenii, 5 alb‑albaştrii 
şi doar 3 s‑au terminat la egalitate. Cu toate acestea, Universi‑
tatea a echilibrat situaţia de doi ani încoace. În ultimele două 
sezoane, cele două echipe şi‑au împărţit victoriile: 4 de fiecare 
parte.

• FCSB conduce şi în privinţa valorii medii a lotului estimată de 
transfermarkt.com: 1 milion de euro e valoarea medie a jucăto‑
rilor FCSB‑ului, faţă de 650.000, media / jucător a Ştiinţei.



• Antrenorul principal al roş‑albaştrilor, Nicolae Dică, are şi el 
un bilanţ pozitiv în partidele cu Universitatea: 3 victorii, 1 egal, 
o înfrângere.

• Între cele două echipe s‑au realizat 11 schimburi în ultimii 7 ani. 
Singurele transferuri care au confirmat au fost două dinspre 
FCSB către Ştiinţa: Mihai Bălaşa, plecat între timp la Sepsi, şi 
Alexandru Creţu.

• Patru jucători plecaţi între timp de la cele două echipe conduc 
clasamentul marcatorilor în meciurile directe: Dennis Man – 6 
goluri, Florin Tănase – 5 goluri, Harlem Gnohere şi Alexandru 
Cicâldău – câte 4 goluri.

• De la Universitatea vor lipsi Ivan, Koljic şi Baiaram, accidentaţi, 
în timp ce la FCSB suspendatului Edjouma i se adaugă acciden‑
taţii Ovidiu Popescu, Adrian Şut, Andrei Dumiter şi Iulian Cris‑
tea.

• Antrenorul Mirel Rădoi a „încins“ derby‑ul preconizând un 
prim 11 pe posturi cu care FCSB‑ul ar începe în această seară: 
Târnovanu – Boboc, Dawa, Tamm, Radunovic – Oaidă – Olaru, 
Popescu – Coman, Cordea, Compagno. Toţi cei trei jucători favo‑
riţi să înceapă în atacul FCSB‑ului au fost odihniţi în meciul cu 
Anderlecht de joi.

• Andrei Ivan este cel mai bun marcator din acest sezon de la cele 
două echipe, fiind singurul jucător din cele două loturi care a 
înscris de 3 ori.



Rămas bun, 
nea Ţâcă!

Pe măsură ce fotbalul românesc pare să producă tot mai puţine 
nume de fotbalişti competitivi în marile competiţii europene, fău‑
ritorii de talente cu ochi şi vocaţie, cum a fost Nicolae Zamfir, sunt 
tot mai preţioşi. 

Antrenor emblematic la echipele de tineret şi juniori ale Univer‑
sităţii în cele mai bune perioade ale acesteia (anii ’80 şi începutul 
anilor ’90), nea Ţâcă a făcut toată viaţa ce ştia mai bine: s‑a pus în 



slujba fotbalului craiovean şi a descoperit şi produs fotbalişti. Nu 
s‑a oprit nici măcar după 1994, când Universitatea Craiova însăşi a 
avut o nefericită perioadă de pauză, fiind înlocuită de echipe care 
nu au reuşit să aducă oraşului niciun nou trofeu.

Dar, imediat ce Ştiinţa a renăscut, în 2013, Nicolae Zamfir a 
revenit alături de ea, de noi şi de voi. Ne amintim cât de încântat 
era de acea renaştere, entuziasmat de ceea ce numea foarte buna 
organizare a Universităţii, pe care a continuat să o slujească până 
foarte recent.

Dacă e să existe un mod frumos de a părăsi această lume, pro‑
babil ar însemna să te duci înconjurat de ceea ce iubeşti. Nea Ţâcă 
nu doar că a fost în iarbă la un meci de fotbal, înainte să moară, ci 
a făcut asta la o partidă dintre marea lui iubire, Universitatea, şi 
echipa unui alt mare creator de tineri fotbalişti – Gheorghe Hagi. 
Iar, la final, pentru ca ciclul vieţii şi al frumuseţii poveştii alb‑albas‑
tre să fie complet, s‑a îmbrăţişat călduros cu cel care stă să devină 
ultimul mare produs al centrului de copii şi juniori al Ştiinţei: Jovan 
Markovic.

Îţi mulţumim pentru tot, domnule Zamfir! Te vom iubi în con‑
tinuare şi nu te vom uita.


