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SUPERLIGA, ETAPA A XVII‑A
STADIONUL „ION OBLEMENCO“, CRAIOVA

U CLUJ

GATA DE VICTORIA #5? 
HAI PE STADION!

După victoria de acasă cu Petrolul, Universitatea reuşeşte 
şi trei succese consecutive în deplasări grele, cu Vătăjelu şi 

Baiaram marcatori a câte două goluri fiecare şi Nistor magistral 
în calitate de „regista“. La fel ca adversara ei din derby‑ul 

universitar, care tocmai a câştigat cu FCSB, Ştiinţa păşeşte pe 
teren în această seară plină de încredere. Vino pe Ion Oblemenco 

să‑i porţi pe băieţi către a cincea victorie consecutivă!



Salut, Bogdan, şi felicitări pentru jocul bun de la Sepsi. Ai 
marcat cu o reuşită foarte asemănătoare cu primul tău gol în 
tricoul Ştiinţei, cel de la Braşov din 2015. Ce îţi mai aminteşti 
din acel meci de la Braşov şi care e diferenţa dintre cele două 
goluri şi perioade?

Salutare tuturor şi vă mulţumesc frumos. Sigur, îmi amintesc 
primul meu gol din Liga I, mai ales că a fost şi un meci foarte 

BOGDAN VĂTĂJELU i‑a ţinut locul pe partea stângă de două ori 
lui Nicuşor Bancu în ultimele deplasări, cu Hermannstadt, când Nicu 
a fost odihnit, şi cu Sepsi, când căpitanul a fost suspendat. În ambele 
partide a contribuit decisiv la victoria Ştiinţei marcând cu două procedee 
surprinzătoare pentru un fundaş lateral stânga: cu capul, apoi cu piciorul 
drept. După cele patru succese consecutive, „Vătă“ e la un nou nivel de 
încredere şi spune că toată echipa e la fel, aşa că crede că victoriile chiar 
mai clare decât cele din ultima vreme ar trebui să vină şi ele.

„Mister face 
antenamente 
foarte inovatoare  
şi ne dă multă 
încredere în noi“

VATAJELU:



frumos. Am condus 1‑0, apoi parcă ne‑au întors şi i‑am întors 
şi noi iarăşi. Diferenţa faţă de cele două perioade e că atunci 
abia ajunseserăm în Liga I, nu eram formaţia cu statut şi care îşi 
domină adversarele din ultima vreme. Era un început de drum 
în care îmi amintesc că ne propuneam mai degrabă să acumu‑
lăm multă experienţă. Acum cred că avem mai multă valoare, atât 
individual, cei care încă sunt aici, cât şi ca grup.

Avem 4 victorii în toate competiţiile, dar încă nu am reuşit 
să câştigăm vreo partidă din Superliga la mai mult de un gol 
diferenţă. În ce măsură vă îngrijorează asta şi ce crezi că tre-
buie făcut pentru a câştiga mai lejer meciurile în viitor?

Chiar dacă nu am câştigat uşor, cele patru victorii sunt foarte 
importante pentru moralul nostru. Cumva de asta cred că aveam 
şi nevoie ca să trecem peste perioada mai ezitantă, de nişte vic‑
torii grele cum au fost cea de la Sepsi sau cea cu Petrolul. Cred că 
aceste succese sunt o fundaţie bună pe care să construim şi, de 
ce nu, cred că în viitor vor veni şi scorurile mai mari.

Cum sunt antrenamentele cu Mirel Rădoi şi la ce aţi lucrat cel 
mai mult în ultima perioadă?

Antrenamentele cu Mister sunt ceva destul de nou. Lucrăm 
foarte mult tactic şi ne concentrăm mult pe ce avem de făcut fie‑
care şi pe automatismele din noul sistem. A treia componentă 
importantă e partea fizică. În general, aş zice că Mister îmbină 
foarte interesant mai multe lucruri şi ne dă multă încredere în 
noi.

Care este adversarul care ţi se pare cel mai greu de bătut din 
Liga I? Dar jucătorul cel mai dificil de marcat, cine ar fi?

După părerea mea, cei mai dificili adversari sunt Sepsi şi Botoşani 
atunci când jucăm în deplasare cu ei. Acestea au fost meciurile noastre 
cele mai grele şi în anii trecuţi. Referitor la jucătorii greu de marcat, 



cei mai periculoşi sunt cei mai mobili şi mai îndemânatici. I‑aş numi 
aici pe Petrila de la CFR, Tavi Popescu de la FCSB şi chiar Mateus de 
la Botoşani.

Care este echipa care te‑a surprins cel mai plăcut din Liga I în 
acest sezon şi care e cea care te‑a surprins cel mai puţin plă-
cut, referitor la forma lor de până acum?

Hermannstadt, cred că nimeni nu se aştepta să aibă un parcurs 
atât de bun după ce au promovat totuşi greu. Au avut acel debute 
sezon excelent, în care nu au fost învinşi şi au impresionat pe 
toată lumea. Surpriza neplăcută bănuiesc că e FCSB, pentru că 
era de aşteptat să fie mai sus. Dar mai sunt multe etape şi cred că 
vor reveni în lupta de sus.

Care este cea mai frumoasă amintire care îţi vine în minte din 
trecutul tău în tricoul Universităţii? Dar cea mai neplăcută?

Îmi e greu să aleg una, pentru că am multe. Prima ar fi sigur 
promovarea din 2014 cu echipa, mai ales că a fost printre primele 



mele reuşite din carieră. A doua a fost, desigur, câştigarea cupei. 
Cât despre amintirea neplăcută, nu poate fi decât acel meci de 
acasă cu CFR când am jucat cu titlul pe masă şi am pierdut. 

Cum te simţi tu în general de la venirea în România şi în ce 
măsură eşti hotărât să‑ţi închei cariera aici? Sau poate că îţi 
doreşti, din contră, să mai joci în străinătate măcar o dată 
până când vei agăţa ghetele în cui?

Mă simt foarte bine, mai ales că am familia cu mine şi suntem 
sănătoşi, iar asta e tot ce îmi trebuie. Încă nu mă gândesc la fina‑
lul carierei, cred că încă am o vârstă la care am mulţi ani înainte 
şi sigur că dacă s‑ar ivi oportunitatea să mai ajung într‑un campi‑
onat puternic nu aş spune nu. Dar niciodată nu putem ghici vii‑
torul şi nu cred că are sens să ne concentrăm mai mult pe asta, 
eu unul îmi doresc să joc cât mai bine pentru Universitatea şi să 
câştig trofee, iar ce va fi după vom vedea când va fi.

Cu ce coechipier crezi că te‑ai putea găsi pe teren şi dacă aţi fi 
legaţi la ochi amândoi?

Coechipierul cu care mă găsesc cel mai uşor cred că e Nicu 
Bancu. Pe de o parte pentru că am jucat mulţi ani împreună, pe de 
alta pentru că de când joc mult în banda dreaptă de obicei încerc 
multe schimbări de parte şi îl caut pe el pe banda opusă.

Ai văzut meciul lui U Cluj cu FCSB? Ce părere ai despre jocul 
lor şi cum crezi că va fi disputa de pe Oblemenco de sâmbătă, 
judecând după ce ai văzut?

Am văzut meciul şi m‑a impresionat agresivitatea celor de la 
Cluj şi modul în care aleargă şi muncesc când nu au mingea. De 
asemenea, au jucători care se pretează foarte bine pe jocul de con‑
traatac şi cred că trebuie să ne aşteptăm că vor avea o abordare 
asemănătoare şi cu noi.



Cine este antrenorul cel mai bun cu care ai lucrat şi ce ţi‑a plă-
cut la el?

Nu pot să spun că am un preferat, pentru că de la fiecare antre‑
nor am încercat să iau părţile bune şi cu siguranţă fiecare mi‑a 
adus un plus în carieră şi în bagajul de cunoştinţe.

Cine este cel mai bun prieten al tău şi ce obişnuiţi să faceţi 
când vă vedeţi?

Nu ştiu dacă te gândeşti la prieteni din echipă sau din viaţa 
de zi cu zi. Din echipă vă daţi seama că cel mai apropiat sunt de 
jucătorii cu care am împărtăşit multe în trecut aici: Nicuşor, Ivan 
şi Mateiu. De obicei ieşim să mâncăm, iar cu Nicu sunt şi vecin. 
De când a venit la Craiova mă înţeleg foarte bine şi cu Creţu şi 



încercăm să mă văd cu toţi cât mai mult şi în afara programului, 
când de obicei ne relaxăm alături de familii.

Care este cel mai frumos lucru pe care ţi l‑au spus recent copiii 
tăi?

(Râde) Îmi spun mereu că pentru ele sunt cel mai bun fotbalist 
şi sunt foarte fericite după fiecare victorie, iar asta mă face şi pe 
mine fericit.

Zi‑ne trei conturi sau pagini de Facebook sau Instagram pe 
care le urmăreşti cu cea mai mare plăcere.

Sunt pasionat de gătit şi urmăresc multe pagini de chefi, de 
exemplu urmăresc o pagină care se numeşte Men With The Pot 
(nota noastră – bărbaţi la oală), tematica este gătit în sălbăticie. 
Un alt cont de instagram ar fi The Pasta Queen, un cont unde se 
gătesc doar paste. Al treilea bineînţeles că trebuie să fie ceva de 
pescuit, cel mai mult îmi place contul unui pescar celebru din 
Anglia, Ali Hamidi.

Un mesaj pentru suporterii care vor fi în tribune la meciul cu 
U Cluj.

Ştiţi deja ce ne dorim noi cel mai mult şi ce aşteptăm de la 
suporteri: să ne susţină mai ales atunci când ne e greu, deoarece 
atunci avem cea mai mare nevoie de ei. Să fie exact ca în imn, asta 
mi‑aş dori de la ei, iar de obicei chiar aşa sunt, pentru că ştim 
deja că avem un public special şi foarte cald aici, la Craiova.



Adversarii la zi  U Cluj

Veniţi direct din 
al nouălea cer 

• U Cluj a câştigat entuziasmant cu FCSB etapa trecută, în ciuda 
faptului că au jucat mai bine de 30 de minute cu om în minus. 
Într‑o asistenţă record, clujenii au condus cu 2‑0, au câştigat cu 
2‑1 şi au avut ocazii mari inclusiv după primirea cartonaşului 
roşu. „Fără doar şi poate puteam să mai marcăm cinci goluri“, a 
declarat antrenorul Eugen Neagoe după partidă. Clujenii avuse‑
seră prestaţii bune şi în cele două derby‑uri consecutive cu CFR, 
ambele disputate tot pe Cluj Arena, în care au reuşit un egal, în 
cupă, dar au suferit şi o înfrângere la limită în campionat, după 



decizii controversate ale arbitrilor. Clujenii reuşiseră o victo‑
rie tot în 10 oameni în faţa lui Hermannstadt, la începutul lui 
octombrie, când au înscris golul victoriei cu om în minus gra‑
ţie fostului craiovean Briceag.

• Eliminat cu FCSB, căpitanul ardelenilor, Romario Pires, va 
absenta pe Oblemenco. O altă pierdere grea pentru clujeni va 
fi probabil cea a lui Ştefan Vlădoiu, împrumutat de la Ştiinţa la 
începutul acestei toamne. În cazul folosirii lui Vlădoiu, adver‑
sarii noştri ar trebui să plătească o taxă prevăzută în acordul 
încheiat între cele două cluburi.

• 12 dintre cei mai valoroşi 14 fotbalişti din lotul actual al oas‑
peţilor, conform transfermarkt.com, sunt veniţi la echipă în 
această vară: Simion (de la FCSB), Miron (de la Hapoel Haifa), 
Chipciu (CFR), Vlădoiu (împrumutat de la Universitatea), Bălan 
(Rapid), Iliev (Botoşani), Briceag (Voluntari), Purece (Farul), 
Piţian (Chindia), Bic (U Craiova), Fulop (Voluntari) şi mai ales 
eroul meciului cu FCSB, Mamadou Thiam, venit din Belgia, de 
la Oostende. Francezul din părinţi senegalezi a jucat pentru 
selecţionata de tineret a Senegalului şi, deşi a impresionat cu 
FCSB, recunoaşte că are încă de recuperat fizic.

• Fundaşul central Denis Ispas şi mijlocaşul la închidere Ioan Filip 
sunt singurii care au început titulari în toate cele 18 meciuri ale 
clujenilor de până acum şi sunt liderii echipei în clasamentul 
minutelor jucate. 

• Golgheterul clujenilor în acest sezon este Adrian Bălan, atacan‑
tul central venit de la Rapid, cu 4 reuşite. Acesta însă nu a fost 
titular în ultimele două partide, când au fost preferaţi Fulop, 
respectiv Thiam. În ceea ce priveşte pasele de gol, Ioan Filip e 
lider cu 4 assist‑uri. De altfel, mijlocaşul defensiv care a mai 
jucat la Botoşani, Viitorul şi Dinamo pare cel mai în formă adver‑
sar, el reuşind să şi înscrie de două ori în acest an, pe lângă cele 
patru pase decisive.



Nu doar echipa noastră, 
ci întreg fotbalul modern își 
are originile în universități

Astăzi, unii oameni strâmbă din nas când aud despre fotbal. 
Spun că e un sport pentru mase, pentru cei săraci, pentru cei nee‑
ducaţi chiar. Şi sigur că e şi pentru ei. Asta e frumuseţea fotbalu‑
lui: clasismul nu are ce căuta în el. Nu este şi nu a fost niciodată 
un sport despre diferenţe, ci unul despre frumuseţea şi iubirea 
care ne unesc. Şi totuşi, dacă e să vorbim despre începuturile lui, 
acestea trebuie căutate în învăţământul superior din Anglia jumă‑
tăţii de secol XIX.

În anul 1848, Henry De Winton şi John Charles Thring erau 
studenţi la prestigioasa universitate Cambridge şi aveau un vis: 
să închege un sport deja practicat de mulţi oameni, dar prea vio‑
lent şi prea lipsit de structură. Sportul se numea deja fotbal, pen‑
tru că era unul care presupunea lovirea mingii (ball) cu piciorul 

SĂPTĂMÂNA DERBY‑ULUI UNIVERSITAR AL ROMÂNIEI
Mai întâi a fost educaţia şi dorinţa oamenilor de mai bine.
Din cele două, mai târziu, s‑a născut fotbalul



(foot), dar restul regulilor lui erau neclare şi variau cu fiecare oca‑
zie a disputării câte unui meci. De Winton şi Thring au fost primii 
care au venit cu un regulament mai complex şi foarte similar cu 
cel de astăzi. Odată primul regulament creat, a apărut şi prima 
echipă din istoria fotbalului: Cambridge UAFC, echipa Universi‑
tăţii Cambridge adică, care a precedat cu un an, ca dată de înfi‑
inţare, pe Sheffield United, club creditat astăzi, în mod eronat, 
drept primul club organizat de fotbal din lume.

De atunci, relaţia dintre fotbal şi marii gânditori a rămas con‑
stant una cordială. Fără ca mulţi să o ştie, nenumăraţi filosofi, 
poeţi, artişti sau intelectuali de orice tip şi‑au declarat iubirea pen‑
tru fotbal, în ultimul secol, dar mai ales au încercat să descopere 



de unde vine această atracţie universală pe care o exercită el asu‑
pra oamenilor. 

Poate cel mai celebru dintre aceşti gânditori a fost Albert Camus, 
filosof care a revoluţionat existenţialismul şi autor de cărţi filo‑
sofice atât de bune încât au avut succes şi în lumea artistică, nu 
doar în cea filosofică, Camus primind Premiul Nobel pentru Lite‑
ratură în 1957. Chiar într‑un interviu celebru acordat după obţi‑
nerea marelui premiu, Camus spunea: „Datorez fotbalului tot ce 
ştiu despre morală şi datorie“. De altfel, Camus probabil nu ar fi 
devenit niciodată mare filosof sau mare scriitor, dacă ar fi conti‑
nuat să facă ce iubea: să joace fotbal. A fost portar la o echipă din 
Algeria pe care de altfel a iubit‑o toată viaţa, dar o tuberculoză 
care aproape l‑a ucis l‑a obligat să‑şi agaţe ghetele în cui încă din 
tinereţe. Camus a rămas totuşi un mare microbist şi a scris ese‑
uri nenumărate despre fotbal. În ele, remarca, în stil filosofic şi 
în mai multe cuvinte decât vom folosi noi aici, valorile imuabile 
ale fotbalului: simpla bucurie şi dorinţă de a te vedea şi juca cu 
prietenii, dar şi învăţăturile despre camaraderie, curaj şi fair play 
sau dreptate pe care le putem găsi în acest sport.



Suntem „Ştiinţa“ pentru 
că ne‑am născut din spiritul 
elevilor şi studenţilor 
dornici să afle şi să ştie

Uneori, destinul are grijă să se ocupe să potrivească lucrurile 
bine. Iar meciul nostru de acasă cu cealaltă echipă studenţească 
din Superliga, Universitatea Cluj, s‑a întâmplat să vină atunci 
când oraşul Craiova şi clubul lui şi al vostru, Universitatea, au 
serbat două momente importante ale istoriei.

Primul a fost înfiinţarea Colegiului Naţional Fraţii Buzeşti, care a 
împlinit 140 de ani pe 1 noiembrie, ocazie cu care clubul nostru, în 
frunte cu Mirel Rădoi şi Sorin Cârţu, a participat la festivităţile celor 
de acolo. Cum puteam să nu participăm? În fond, dacă e să luăm în 

SĂPTĂMÂNA DERBY‑ULUI UNIVERSITAR AL ROMÂNIEI
Mai întâi a fost educaţia şi dorinţa oamenilor de mai bine.
Din cele două, mai târziu, s‑a născut fotbalul



seamă teoria din textul anterior, că întâi vine educaţia şi abia apoi 
urmează fotbalul organizat, lucrurile au decurs firesc. La mulţi ani 
după înfiinţarea unuia dintre cele mai vechi şi frumoase colegii din 
România, în 1947, apărea Universitatea din Craiova, la ordinul regelui 
Mihai I al României. Doar un an mai târziu, câţiva studenţi şi profe‑
sori din acea universitate creau şi o echipă de fotbal, pe modelul uni‑
versităţii Cambridge, prima echipă din istorie, despre care vorbeam 
în textul anterior.

De atunci, cu excepţia unei perioade triste pentru fotbalul craiovean, 
în care legătura lui cu Universitatea din Craiova a fost uitată şi neglijată, 
între instituţia de învăţământ şi echipa ei, care îi poartă şi numele, a 
existat mereu o simbioză. Şi tocmai acea simbioză a fost reconfirmată 
acum 6 ani, pe 2 noiembrie 2016, când între clubul nostru şi Univer‑
sitatea din Craiova a fost semnat un parteneriat care atestă coaparte‑
nenţa celor două entităţi, până la urmă indivizabile una de cealaltă, 
dar care presupune şi mai multe tipuri de colaborare între noi şi uni‑
versitatea noastră cea mai dragă. Acesta este, de altfel, al doilea mare 
moment pe care l‑am sărbătorit în această săptămână şi la care făceam 
referire în începutul textului.

Şi, cireaşa de pe tort, astăzi jucăm chiar cu cealaltă „Universi‑
tatea“ din fotbalul românesc, Cluj, echipă care de altfel s‑a numit 
şi ea „Ştiinţa“ cândva. E un moment istoric, zicem noi, aşa că nu 
are ce să iasă din el decât un meci istoric. Nu îl rataţi, pentru că 
mai devreme sau mai târziu veţi regreta că nu aţi fost părtaşi la el.



Derby‑ul universitar 
de acum 46 de ani 
s‑a lăsat cu victorie

Nu mereu programul de meci de dinaintea partidelor de acasă 
ale Ştiinţei a putut fi „răsfoit“ pe telefon. Această copertă rară a 



unui program de dinaintea unei alte confruntări cu U Cluj ne arată 
o istorie cu care ne mândrim şi în care ne prezentam pe numele 
nostru complet: Clubul Sportiv Universitatea Craiova.

Era cu un an înainte de primul titlu pe care‑l va fi câştigat Uni‑
versitatea, care de altfel a şi învins cu 1‑0 în acel meci cu rivala 
„U“. Lotul Craiovei de atunci, sub comanda antrenorului Con‑
stantin Cernăianu, era: Lung, Purcaru (portari), Boc, Berneanu, 
Deselnicu, Negrilă, Purima, Ştefănescu (fundaşi), Ciupitu, Crişan, 
Donose, Marcu, Strîmbeanu, Ţarălungă, Constantinescu (mij‑
locaşi), respectiv un atac care astăzi pare un vis frumos: Balaci, 
Cămătaru, Oblemenco, Piţurcă.
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