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STADIONUL „ION OBLEMENCO“, CRAIOVA

FC VOLUNTARI

După ce Markovic a înnodat picioare și a „rupt coloane“ 
cu FCSB, căpitanul Bancu s-a evidențiat iarăși la 

Națională, unde a fost providențial la 4 dintre cele 5 
goluri înscrise de România în Liga Națiunilor. Cu Voluntari, 

oamenii momentului din lotul Științei vă invită pe „Ion 
Oblemenco“ pentru o nouă seară de fotbal-spectacol.

La atac  cu

BANCU ȘI „TANCU“



Salut, Dan! După meciul cu FCSB, unul în care ai arătat foarte 
bine, ai spus că te încălzești ca diesel-ul, mai greu. La cât la 
sută din forma perfectă te simți acum și cum a fost pentru tine 
și pentru echipă în general această mini-pauză?

Salutare tuturor! Am trecut printr-o perioadă mai dificilă, inclu-
siv ca formă, și asta m-a făcut să-mi găsesc ritmul mai greu. Cred 

DAN NISTOR a trecut printr-o perioadă dificilă, o spune chiar el, dar 
simte că a ieșit cu bine din ea și are planuri mari. Ne-a spus că vrea 
să redevină jucătorul exponențial care era la venirea la Știința, că își 
dorește chiar să mai bifeze meciuri la Națională și că are de mulți ani 
același vis pe care îl are o provincie întreagă: un titlu cu Universitatea.

„Cine vor fi 
adversarii din 

playoff contează 
mai puțin.  

Noi vom fi acolo 
și vom aborda 

fiecare  
meci  

la victorie, 
pentru că  

suntem 
Universitatea 

Craiova!“

NISTOR:



că în curând voi fi iarăși la potențial maxim și sunt nerăbdător 
să ajung acolo. Pauza a fost, ca de obicei, una benefică. Am mai 
pus la punct mici detalii tactice și mai ales ne-am mai încărcat 
bateriile, deoarece a fost o perioadă dificilă, cu meciuri multe și 
foarte disputate.

Mirel Rădoi pare să fie adeptul unei formule 3-4-3. Unde te-ai 
simți tu cel mai bine în acest sistem, ca mijlocaș central sau 
mai avansat, undeva în acea linie de trei din față?

Eu sunt mijlocaș central și atâta timp cât sunt undeva la mij-
loc mă simt bine pe orice post. Prin urmare cred că pot evolua și 
mijlocaș central clasic, dar și în spatele vârfului, cum am făcut-o 
cu FCSB. 

Că tot am vorbit despre Mirel Rădoi, cum ți se pare el ca antre-
nor?

Îl cunosc bine deja, pentru că am lucrat cu dânsul și la echipa 
națională. Este un tip la care apreciez că îți spune în față orice 
are de spus. În ceea ce privește modul în care antrenează, este 
foarte muncitor și foarte minuțios, în sensul că repetă iar și iar 
exercițiile până când ies cum trebuie. Un alt lucru care îmi place 
la el este că anunță destul de repede echipa de start, în momen-
tul în care ajungem la vestiare. 

Dar diferența dintre Severin și Craiova care e? Cât de mult a 
contat revenirea acasă și câtă încredere vă dă faptul că de acum 
vom juca pe Oblemenco?

Nu se compară Severinul cu Craiova, în ceea ce privește atmo-
sfera, dar și condițiile de joc. La Severin am simțit mereu publi-
cul destul de rece, poate și pentru că mereu, când am jucat acolo 
și erau meciuri considerate acasă, jucam pentru alte echipe decât 
cea locală. Zic asta pentru că eu am jucat la Severin și când eram la 
Pandurii și am avut aceeași senzație. Pe de altă parte, Oblemenco 



este casa noastră, pe lângă că publicul ne împinge de la spate 
mereu, noi ne simțim foarte bine pe teren, deoarece îl și cunoaștem 
foarte bine.

A părut că avem o mică scădere de formă după ratarea dra-
matică a calificării în grupele Conference. Crezi că am depășit 
această pasă mai proastă după victoria cu FCSB? Cum ți se pare 
acum atmosfera din lot?

Eu n-aș zice neapărat că a fost o scădere de formă, deși da, a 
fost o dezamăgire foarte mare pentru noi toți. Atmosfera este din 
ce în ce mai bună și cred că am devenit deja o adevărată familie, 
iar asta se va vedea și în prestațiile noastre viitoare.

Campionatul pare mai disputat ca oricând. Care ți se pare cel 
mai periculos adversar și cine crezi că vor fi cele 6 participante 
în playoff, după părerea ta, din ce ai văzut până acum?



E adevărat, este mult mai disputat campionatul, dar pe mine 
nu mă interesează să discut despre adversari. Ce alte echipe vor 
fi în playoff contează prea puțin, noi suntem Universitatea Cra-
iova și vom fi acolo. Și, mai mult decât atât, la ce lot și mai ales 
la ce istorie avem, cred că trebuie să dominăm fiecare meci și să 
intrăm pe teren conștienți că trebuie să ne arătăm valoarea și pre-
stigiul.

Urmează Voluntari, o echipă care în general se închide bine 
și nu oferă neapărat meciuri spectaculoase. Cum crezi că va 
arăta partida și de ce anume depinde să ne impunem jocul?

Suntem deja obișnuiți cu adversarii veniți să se închidă și știm 
ce avem de făcut împotriva lor. Este foarte important să ne facem 
jocul nostru de posesie și să avem răbdare, apoi să profităm de 
momentele bune la maximum. Dacă ne vom face treaba cum tre-
buie, nu am nicio îndoială că vom câștiga.



Ce îți propui la nivel personal, dar și la nivel de echipă, pen-
tru sezonul care tocmai a început?

Personal îmi propun să redevin jucătorul important care am 
fost și, de ce nu, să ajung iarăși în circuitul echipei naționale. La 
nivel de echipă cred că știți cu toții ce ne propunem, nu? Că doar 
toți oamenii din această regiune și care iubim această echipă ne 
propunem asta de 29 de ani.

Ce mai fac oamenii (și câinii) importanți din viața ta? A înce-
put Matteo să joace fotbal, ca tati? Ți-ar plăcea să facă o cari-
eră în sport?

Ce să facă, sunt toți alături de mine necondiționat și le sunt zi 
de zi recunoscător pentru asta. Matteo deja a început să meargă 
la antrenamente, iar de la meciurile Științei e nelipsit. Mi-ar plă-
cea să facă fotbal, dar nu depinde de mine, ci de el. Dacă nu o să-i 
placă fotbalul, o să îl susțin orice alt drum și-ar alege.

Un mesaj pentru suporterii care vor citi acest interviu înain-
tea partidei cu Voluntari.

Îi salut pe toți cu mare drag și îi rog să vină la stadion, pentru 
că fără ei nu putem realiza ceea ce ne propunem cu toții, jucători 
și suporteri laolaltă. Forza Știința!



Adversarii la zi  FC Voluntari

Pierderi grele 
în ultimul mercato, 
momentan 
neacoperite 
• Deși s-au și întărit în intersezon, Voluntari nu pare că e la același 

nivel față de sezonul trecut, posibil din cauza a trei plecări cheie 
din această vară: cele ale veteranilor Budescu și Tamaș (amân-
doi ajunși la Petrolul) și cea a lui Ion Gheorghe la Sepsi. Deși 
au 12 puncte, au câștigat în general norocos și grație unei bune 
organizări defensive, pe când în atac suferă (doar 8 goluri mar-
cate în 11 partide). Din cele 8 reușite, 3 au venit în aceeași par-
tidă, singura câștigată lejer, de altfel: 3-0 cu UTA în etapa 3.

• Dintre venirile din această vară, pare că s-au impus în primul 11 
Matricardi (de la Gaz Metan) și Daniel Florea (de la Chindia), 
singurii jucători nou-sosiți cu mai mult de 500 de minute jucate 
în acest sezon. Au mai veni Mihai Răduț (427 minute jucate), 
Naser Aliji (316’), Vitalie Damașcan (223’) și Nicolas Popescu 
(28’). 

• În această săptămână, Voluntariul a anunțat două transferuri 
noi: portarul spaniol Jesus Fernandez (care a fost ultima oară 
titular de drept în poarta vreunei echipe acum peste 10 ani, 
când juca la Real Madrid B) și mexicanul Omar Govea. Acesta 
din urmă, mijlocaș central, a fost o prezență constantă în lotul 
din sezonul 2020 – 2021 al primei divizionare belgiene Zulte 



Waregrem, însă sezonul trecut a prins doar câteva meciuri și a 
fost pus pe liber în această vară.

• Au reușit performanța să aibă o plecare și o venire care constau 
în același jucător: Vadim Rață a plecat la FCSB în această vară 
pentru 300.000 euro, dar a jucat doar 3 meciuri și nu a fost pe 
placul patronului-manager Gigi Becali. A fost cedat înapoi la 
Voluntari pentru jumătate din suma plătită inițial și a redeve-
nit titular și unul dintre cei mai buni fotbaliști ai ilfovenilor.

• Alături de Rață și de căpitanul Ricardinho, cei mai solizi fotbaliști 
ai lor par să rămână fundașul central moldovean Igor Armaș și 
portarul Mihai Popa, amândoi integraliști în acest sezon. 

• Atacul Voluntariului pare îmbătrânit, dar încă funcționează. 
Din totalul de 8 goluri marcate, 5 au fost date de cei doi atacanți 
centrali – Adam Nemec (37 de ani, 3 goluri) și Daniel Florea (34 
de ani – 2 goluri).

• Înființat în 2010, clubul din Voluntari e o prezență constantă în 
Liga I încă de la prima promovare, cea din 2015. Motivul pare să 
stea în spatele finanțării destul de mari și de constante, venită 
de la una dintre cele mai potente primării din țară.

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 – FC VOLUNTARI ÎN CIFRE

Una dintre 
victimele preferate 
ale Științei

• Din 22 de meciuri directe, Universitatea a câștigat 14, 4 s-au 
terminat la egalitate și 4 au fost câștigate de ilfoveni. Un egal 
și o victorie ale ilfovenilor au venit însă dureros, la acea semifi-
nală de Cupă a României tur-retur din mai 2017. Cu Gheorghe 
Mulțescu antrenor, Universitatea nu reușea atunci să înscrie în 
poarta ilfovenilor și pierdea cu 1-0 la general, după înfrânge-
rea în turul de la Severin. Acea victorie norocoasă a adus „mari-
narilor de apă dulce“ (au pe stemă o ancoră deși Valea Săulei, 



un afluent al râului Colentina, este singura apă de pe teritoriul 
localității) cele două trofee, o cupă și o supercupă.

• Deși Voluntariul are doar o victorie în ultimele 14 întâlniri cu 
Știința, surprinde faptul că Liviu Ciobotariu, antrenorul lor, 
are un record mult mai bun în meciurile în care echipele lui 
(Voluntari și Botoșani) au întâlnit Știința: 3 victorii, un egal și 
3 înfrângeri.

• Meciurile cu Voluntari sunt preferatele lui Nicușor Bancu, care 
a înscris de 7 ori contra ilfovenilor, dar și ale lui Andrei Ivan (5 
goluri). 

• Între cele două echipe s-au făcut 5 schimburi, de-a lungul tim-
pului: Căpățînă, Spahija și Calancea au venit de la Voluntari la 
Craiova, iar Ivanov și Briceag au făcut drum invers.

• Valoarea medie a jucătorilor din lotul lui Voluntari (327.000 
euro) e la jumătatea mediei Craiovei (655.000 euro).

• Știința a câștigat ultimele 5 dueluri de pe Ion Oblemenco și a 
pierdut doar de două ori în istorie acasă cu Voluntari. O dată 
în partida de la Severin despre care am vorbit, a doua într-un 
meci de campionat disputat pe stadionul Extensiv. Atunci, pe 
13 decembrie 2015, Gheorghe Mulțescu era antrenor la Volun-
tari, iar pe banca Științei stătea cuplul Sorin Cârțu – Emil Săn-
doi. Adrian Bălan și Daniel Pancu marcau primele două goluri 
pentru ilfoveni, iar Bancu reducea din diferență în prelungirile 
partidei.



Bogdan, 
căpitan de plai
Noul fundaș al Științei e cel mai în formă 
fotbalist din campionatul intern, conform 
statisticilor InStat publicate de pagina oficială 
a Superligii. 

Proaspăt sărbători-
tul Bogdan Mitrea (a 
împlinit 35 de ani joi) 
și-a făcut singur cele 
mai frumoase cadouri: 
este lider detașat în 
punctajul InStat care 
calculează prestațiile 
fotbaliștilor români, 
a marcat în premieră 
pentru Universitatea 
în derby-ul cu FCSB 
și a fost convocat la 
Națională pentru dubla 
cu Finlanda și Bosnia.

Alți doi fotbaliști ai Științei se regăsesc și ei în top 5-ul evoluțiilor 
din acest sezon: Nicușor Bancu și Paul Papp. Celelalte reprezen-
tante din Liga I îi au doar pe Munteanu (Farul) și Camora (CFR 
Cluj) în clasamentul de la vârf.


