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Eugen Trică a vorbit pentru Edițe.ro înainte de startul campionatului.
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Antrenorul principal al Universității Craiova, Eugen Trică, 43 de ani, a vorbit fără perdea despre
situația fotbalistică din Bănie și a recunoscut că din păcate stadionul Oblemenco nu are cum să
îl facă să se mai simtă vreodată ca în casa lui atât timp cât autoritățile locale se comportă foarte
urât cu FC Universitatea Craiova, dar și cu suporterii Științei adevărate.
Eugen, ne aflăm cu o săptămână înainte de startul sezonului, cum simți acum echipa?
Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit să formăm o familie, iar eu îi simt pe băieți uniți mai
mult ca niciodată. Asta am urmărit de la început. Am venit cu gândul să ajut la formarea unei
echipe foarte bune, iar băieții au înțeles mesajul meu.
Încă de la început ai cerut și implicare totală la antrenamente și la jocuri...
Sunt mulțumit și de aceste lucruri, deoarece dacă vreun jucător mă supăra cu ceva, atunci
poate că respectivul nu mai era pe aici. Toți băieții au răspuns bine la tot ce le-am cerut eu
până acum la antrenamente și vreau să vă spun câte ceva și despre Moț și Kovari. Am discutat
cu ei și le-am explicat clar cum stă situația lor. Ei nu sunt plecați definitiv de la Universitatea
Craiova, pot să revină chiar și la iarnă, dar le-am spus că nu îi pot ține să îmi joace câte 5-10
minute, deoarece așa nu au cum să progreseze. Am găsit soluția de a îi da împrumut la Filiași,
dar și acolo ei vor fi monitorizați foarte atent de oamenii mei și vor avea șansa să revină.
Eugen, din acest moment este concurență destul de mare pe posturi, ce ne poți spune?
Foarte bună întrebare pentru că și aici vreau să aduc o precizare, poți să o vezi ca un mesaj
chiar și pentru Kevin Trabalka. El nu a semnat la Universitatea un contract de titular. Dacă
merită să joace va juca, dar dacă nu, atunci va intra pe teren atacantul sau atacanții pe care eu
îi consider că sunt în formă și m-au mulțumit cum s-au pregătit la antrenamente. La mine la
echipă nimeni nu are contract de titular, iar eu pe băieții mei i-am simțit că sunt concentrați și
mai tare dacă au concurență. Cred că orice antrenor își dorește să aibă în lot jucători de
valoare.
Eugen, Florin Stângă a mărturisit într-un interviu pentru Ediție.ro că și l-ar dori împrumut
pe Boția, ce ne poți spune?
Am văzut și eu declarațiile lui Florin Stângă, dar vreau să vă spun că în urmă cu ceva timp,
preluasem eu echipa, am fost sunat de cineva de la Brașov să mi-l ceră pe Boția. I-am spus
persoanei respective că vreau să îl văd cu ochii mei pe pe Boția la antrenamente, dar după ce lam urmărit cu atenție în Austria, dar ulterior și la Craiova nici nu se pune problema să îl
împrumutăm pe Vlad. Boția este un fotbalist foarte valoros și sunt sigur că o să ne ajute pe toți,
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iar cu Boția în lotul nostru concurența este și mai mare la echipă.
După ce Știința a fost repartizată în Seria IV au apărut niște personaje care au acuzat tot
felul de jocuri de culise, ce părere ai?
Sunt niște vorbe aruncate total aiurea. Eu unul chiar aș fi vrut să stăm tot în Seria III, iar Adrian
Mititelu nu a tras sforile prin FRF, dacă așa au crezut unii. Noi vom juca doar pe teren fiecare
partidă și nu mă interesează nicio o conspirație sau alianță între echipele din Banat sau cele din
zona Aradului împotriva noastră. Noi suntem Universitatea și 95 de minute, 100 de minute dacă
este cazul, vom lupta doar teren pentru toate cele trei puncte.

"Mititelu nu se compară cu Rotaru. Un patron adevărat ia un proiect de la zero!"
Eugen, îți pun o întrebare directă și sper să accepți să discutăm. Te-ai duce vreodată
antrenor la CSU?
Unde? La cine? Hai să fim serioși. Pentru mine CSU nu există. Universiatea Craiova adevărată
este echipa unde eu antrenez acum. Am un mare respect pentru suporterii din Peluza Sud 97,
ca să mă gândesc vreodată că aș putea antrena această echipă, dar să mai și fie vorba de a
trece la fapte. Îi respect pe toți suporterii Universității adevărate. Nici nu se pune problema
vreodată ca eu să antrenez la CSU. Această echipă nu există pentru mine.
Totuși, te simt destul de înverșunat pe cei de la CSU, dar probabil și pe autoritățile locale
din Bănie, greșesc?
Păi este normal să fiu foarte supărat, deoarece acum am trăit și eu pe propria piele, eu fusesem
plecat o lungă perioadă de timp din Craiova, ura asta care este împotriva Universității
adevărate. Dacă nu trăiam pe pielea mea, poate că eram mai rezervat, dar este incredibil unde
s-a ajuns, iar abuzurile trebuie să înceteze. Nu poți să îi tratezi așa pe suporterii adevăratei
Universitatea Craiova, nu poți să te porți așa cu Peluza Sud 97, iar Cârțu și Badea nu știu dacă
dorm acasă liniștiți cu capul pe pernă. Eu unul nu aș dormi, ei dorm? Ei nu realizează unde s-a
ajuns în Craiova?
Ura este prea mare, iar suporterii Științei adevărate au suferit prea mult. Nu pot să cred că eu
Eugen Trică am ajuns acum să nu mai vreau să calc pe Oblemenco. Acolo nu mă mai simt la
mine acasă din cauza unor personaje care se află prin zonă. Eu nu cred că primarul Genoiu
decide el, nu conduce el și este clar că este împins de la spate de unii și de alții. Mă doare că
nu se realizează unde s-a ajuns în oraș. Nu o cunosc personal pe Olguța Vasilescu, dar
suporteriii Universității adevărate au suferit enorm.
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Gata, totul are o limită. Am văzut și eu pe internet luptele dintre suporterii olteni. Cei care
conduc orașul realizează unde s-a ajuns? Le mulțumesc celor de la Consiliul Județean că ne
permit să ne antrenăm pe Aripile. Le mulțumesc frumos, dar doar atât, doar lor.
Ce părere ai că Adrian Mititleu vrea să facă un stadion din banii lui?
În Craiova doar un om ca Adrian Mititelu putea să facă așa ceva. Doar un om ca el își bagă din
nou banii familei sale în fotbal, după ce a trăit ce a trăit în ultimii 10 ani, iar acest fotbal luat de
la zero te toacă rău de tot de bani, Să nu îl comparați niciodată pe Mititelu cu Rotaru. Să nu
comparați niciodată cu un alt patron dragostea lui Adrian pentru Universitatea Craiova. Doar un
patron adevărat ia un proiect de la zero, nu să te trezești așa direct prin Liga 2. Doar un om ca
Mititelu putea să facă din banii lui un stadion într-un oraș ca al nostru.
Ce spui de oamenii care se duc acum la meciuri pe Oblemenco?
Când noi vom obține rezultate și vom promova în Liga 2 o să vedeți cum foarte mulți dintre cei
care se duc acum pe Oblemenco se vor întorece din nou la FCU. Ei sunt convinși că echipa,
după care se duc acum la meciuri, pe acel frumos stadion, nu este adevărata Universitatea, nici
ei nu dorm acasă liniștiți cu capul pe pernă. Dar vă promit eu că atât cât voi sta la echipă o să
încerc să facem un joc spectaculos.
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