EXCLUSIV. Adrian Șter: "Pentru mine a fost o mândrie că am
îmbrăcat tricoul Universității!"
Categorie: Știri FCU Publicat: Luni, 03 Iunie 2019 13:13 Scris de Daniel Vlad Accesări:
2930
Adrian Șter regretă plecarea de la FCU, dar i-a mulțumit lui Adrian Filip pentru încrederea
acordată.

Adrian Șter a vorbit într-un interviu pentru Ediție.ro despre experiența la FC Universitatea
Craiova și a mărturisit că atât timp cât nu i-a fost activată opțiunea de prelungire a contractului
pe trei ani, atunci înseamnă că șefii Științei nu au fost mulțumiți de el.
Adrian, din păcate pentru tine conducerea lui FCU a decis să nu îți activeze opțiunea de
prelungire, ce crezi că s-a întâmplat?
Nu am primit nici eu explicații. Pur și simplu mi s-a transmis doar că nu o să îmi fie activată
opțiunea de prelungire. Dacă nu mi-au activat opțiunea de prelungire a contractului, atunci
înseamnă că nu au fost mulțumiți de mine.
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Cu ce gânduri ai venit tu la FC Universitatea Craiova?
Eu am venit cu inima deschisă. Am venit cu gândul foarte clar de a ajuta Universitatea să
promoveze. Însă din moment de promovarea s-a cam dus înainte ca să apuc eu să debutez,
totuși chiar și așa am încercat să dau tot ce am avut mai bun din mine. Am reușit și câteva
goluri, dar până la urmă tot s-a luat decizia ca eu să nu rămân. Vreau să îi mulțumesc pe
această cale domnului Adrian Filip pentru faptul că mi-a dat posibilitatea să joc la Știința. Pentru
mine a fost o mândrie că am îmbrăcat tricoul Universității, chiar dacă a fost pentru o perioadă
scurtă de timp.

"Napoli îl trimitea pe Adrian Filip să îmi spună că nu prind lotul"
Apropo, cum ai ajuns tu la FC Universitatea Craiova și cum a fost la început?
Am ajuns la FC Universitatea Craiova prin intermediul impresarului meu. Dânsul a discutat cu
domnul președinte, Marcel Pușcaș. Din moment ce am ajuns să semnăm actele, totuși eu cred
că domnul Pușcaș m-a dorit la echipă. Însă Nicolo Napoli m-a evitat în totalitate. Nu s-a
comportat ok cu mine. În perioada respectivă am fost cu moralul la pâmânt. Nu prindeam nici
măcar lotul de 18, iar domnul Napoli nu vorbea cu mine deloc. Mă evita total. Nici măcar nu îmi
spunea el că eu nu sunt în lotul de 18, îl trimitea pe Adrian Filip. Cei din anturajul echipei m-au
văzut că nu sunt tocmai ok și au încercat să mă facă să înțeleg că trebuie să mă pregătesc în
continuare pentru că o să îmi vină rândul. Și domnul Pușcaș a discutat o dată cu mine. Vreau
să vă spun încă de acum, până nu terminăm interviul că le mulțumesc tuturor suporterilor
Universității Craiova pentru modul în care s-au comportat cu mine chiar și acum după plecare.
Mi-au trimis zeci de mesaje. Le mulțumesc din suflet. Mă înclin în fața lor și le transmit să fie
mereu alături de echipă. Sunt sigur că într-o zi Știința o să revină în Liga 1.
Revenind la situația ta, de ce nu ai încercat să vorbești mai mult cu Marcel Pușcaș?
Nu am ce să îi reproșez dânsului. Nu a fost vina domniei sale că eu nu am jucat la început. Nu
am apucat să vorbesc prea mult cu el. V-am spus că am vorbit o singură dată cu domnul
Pușcaș în perioada respectivă. Însă, nu vă ascund faptul că poate îmi doream totuși mai mult
să vină cineva la mine și să vorbim despre situația mea cu cărțile pe față. Doream să mi se
spună că nu joc din motivul x, y, z. Vedeam unde greșesc și poate că aveam timp să remediez.
Aș vrea să îmi răspunzi sincer la o întrebare. Care este părerea ta despre Adrian Mititelu?
Domnul Adrian Mititelu este un om și un patron care și bagă proprii lui bani în fotbal. Nu este
ușor în zilele noastre să îți bagi banii familiei tale în fotbal. Și nu sunt deloc bani puțini. În mod
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sigur o să reușească să revină cu Știința în Liga 1. Sunt convins de acest lucru. Însă nu pot să
mă apuc eu acum să îmi dau cu părerea prea mult despre Adrian Mititelu, deoarece am vorbit
doar o singură dată cu dânsul. S-a întâmplat atunci când am semnat. Dar vă pot spune că
domnul Mititelu asigură la Craiova pentru jucători toate condițiile. Salariile sunt plătite la timp, iar
lucrul ăsta contează enorm pentru moralul jucătorilor. Mi-a plăcut discursul dânsului de la finalul
campionatulul, cel pe care l-a avut în fața noastră în vestiar. Ne-a mulțumit la toți pentru tot ce
am făcut la Știința, deși noi ratasem promovarea. Poate că un alt patron venea și se lega de
noi. Sunt sigur că din campionatul viitor nimeni nu o să le stea băieților în cale în lupta lor pentru
promovare.
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