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Luican Mitu a vorbit despre FC Universitatea Craiova și despre stadionul Oblemenco.

Directorul de marketing al lui FC Universitatea Craiova a avut o intervenție de zile mari în direct
la RadioSport 1, după ce, în ultimul timp, Gică Craioveanu, Silvian Cristescu și Marcel Popescu
au vorbit despre echipa pregătită de Eugen Trică.
Cu inima deschisă, Lucian Mitu nu s-a ferit să spună lucrurilor pe nume, indiferent de adversarii
adevăratei Știința.
"Pe mine mă deranjează că jucătorii Universității Craiova, începând cu 2005, parcă nici nu
mai fac parte din istoria acestei echipe, nu știu ce vor ceilalți să scoată în evidență, dar
nu este normal. Pentru cine veneau oamenii la stadion? Ce facem cu jucătorii ăștia? Pe
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ei nu îi mai respectăm? Domnilor, voi unde erați atunci? Ce făceați?
Acum aud că foștii angajați spun că veneau cu bani de acasă. (n.r Silvian Cristescu). Păi
bugetul salarial era atunci de peste 200.000 de euro pe lună. Ce bani aduceai tu de
acasă? Câți bani puteai să aduci tu de acasă pentru echipă în perioada aia? Vorbim toți
acum ce mari și tari am fost.
Primim sfaturi să plătim 20.000 de euro pe lună. Un fost jucător de-al nostru, care în 2013
era cu noi și zicea că există doar o singură Universitatea Craiova (n.r Gică Craioveanu) și
nu există să fie două echipe în oraș, ne dă sfaturi. Nici nu voia să audă de o altă echipă în
oraș. Atunci spunea că adevărata Universitatea Craiova este doar echipa lui Adrian
Mititelu.
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Păi, voi ați plătit 20.000 de euro, când gaura la bugetul local este de 900.000 de euro pe
an cu acest stadion? De unde a scos sumele astea? Sunt 20 de meciuri pe sezon, nu?
Atunci ei au plătit 400.000 de euro? Bă, voi sunteți nebuni? Hai să fim serioși! Nu suntem
atăt de fraieri. Ei au profitat că li s-a pus în brațe o echipă și un brand, chipurile
Universitatea Craiova. Au beneficiat de suporteri și de emulația care s-a produs cu
construcția noului stadion. Dar cum să îți plătesc eu 20.000, ca o echipă din Liga 2? Fă
tarife pentru Liga 1, tarife pentru Liga 2. Vezi că audiența este alta. Vedeți și voi că la
toate stadioanele din lumea asta sunt tarife separate pentru echipe din Liga 1, Liga 2. E
ușor să joci cu Steaua și Dinamo și să ai stadionul plin după vânzarea de bilete, iar apoi
te bați cu pumnul în piept ce mare și tare ești.
Adrian Mititelu le-a spus o dată că le dă 10 mii de euro încă din Liga 3. A dat și pentru
meciul cu U Cluj suma asta. Dar ce faci acum? Vii să ne ceri nouă 20.000 de euro? Vrei să
ne descurajezi? Tot aud că ei au făcut și au dres. Tot aud că ei au investit. Serios? Vă
spun eu ce au făcut ei. Și-au cumpărat doar un sistem de panotaj electronic, prin care
scot bani, deoarece își pun reclame și e normal să încaseze. În rest ce au făcut? Toate
anexele sunt ale Primăriei. Și-au făcut lojele? Păi la loje vând invitații cu 1.000, 2.000,
3.000 de euro și este normal să pui un frigider, o plasmă. Normal că trebuie să pui veselă.
Nu au cumpărat turnicheții, nu au făcut gazonul, nu au cumpărat scaune. Ei au primit
stadionul la cheie. Ce ați investit, fraților, în afară de sistemul de panotaj? Vă puneți
acolo partenerii că vă luați banii.
Voi credeți că noi nu știm lucrurile astea? Când noi făceam meciuri în Liga 1 pe
Oblemenco, alții de la voi de acolo erau prin lojele Stelei. Sunt lucruri care se întâmplă și
văd că nu ia nimeni atitudine. Noi parcă am fi venit din alt oraș. Păi, băi, fraților noi am
jucat acolo. Oblemenco este casa noastră.
Auziți și voi ce ne spune fostul nostru fotbalist, fostul jucător al Universității Craiova,
Gică Craioveanu. El ne spune să dăm 20.000 de euro pe lună dacă vrem să jucăm pe
Oblemenco. Păi, băi, prietene, voi dați 400 de mii de euro? Dacă dădeați banii ăștia, nu
mai era gaura aia la buget, de 900 de mii de euro pe an. Voi ați plătit doar 100.000 de
euro. Nouă trebuie să ni se facă un preț pentru Liga 2, să fie clar.
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Ei au profitat că nu a mai fost echipă în oraș. Au profitat că nu au luat-o din Liga 4, că
dacă porneau din Liga 4 nu promovau ei așa de repede. Voi credeți că la Liga 3 a fost
ușor? Dacă nu bagi bani să asiguri cele mai bune condiții și să aduci cei mai buni
jucători, atunci ia să vezi tu când mai promovezi! Dacă nu asiguri medicamentație, hrană,
cantonamente, ia să vezi tu ce greu îți este! Nu treci așa prin Liga 3, cum ai merge pe
stradă. Revin și la acel om care, în 2013, căutați pe youtube când spunea că adevărata
Universitatea Craiova este la Adrian Mititelu, iar acum ne spune să plătim 20.000 de euro
pe Oblemenco. Păi, Municipalitatea cheltuie cu voi 900.000 de euro ca să jucați acolo. Dar
acestui personaj trebuia să îi cer tricoul pe care i l-am dat, știe el.
Și mai este un alt personaj, care prin 2013 se voia președinte la FC Universitatea Craiova,
iar acum ne trimite la instituția de învățământ să ne luăm girul. Păi noi suntem
recunoscuți ca și continuatori, palmaresul nu îl aveți deoarece îl avem noi, ce gir să
primim? Ce calitate are Universitatea din Craiova să dea girul? Mă refer la instituția de
învățământ. Asta este o altă măgărie și o altă păcăleală făcută la o întâlnire cu niște
fursecuri și prăjituri. Cum putem să acceptăm asemenea mizerii. Noi suntem ăia din 1948.
Noi suntem adevărata Universitatea Craiova", a încheiat Mitu.
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