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Vlad Botia speră din tot sufletul său că oficialii Științei îi vor activa în această vară
opțiunea de transfer pentru încă doi ani.

Vlad Botia se află acasă la Brașov, acolo unde zilnic lucrează câte patru ore. Fotbalistul oltenilor
urmează un program de recuperare în urma operației suferite în iarnă la genunchi. Dupa
antrenamentul de la sală atacantul lui FCU a acordat un interviu pentru Ediție.ro.
Vlad, colegii tăi se află în vacanță, iar pe tine te găsesc la muncă?
Ce vacanță, nu îmi trebuie deloc vacanță. Trag tare să îmi revin, deoarece pe 28 iunie trebuie
să mă prezint la Craiova. Muncesc câte patru ore pe zi. Nu am timp de stat. Urmez sală, bazin,
kineto, mă antrenez și la stadion la Brașov, iar de săptămâna viitoare sper că ușor, ușor că o să
dau și in minge.
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Apropo, care este situația ta contractuală cu FC Universitatea Craiova?
Eu am contract cu FCU până pe 30 iunie, iar apoi voi râmâne la Știința doar dacă domnul
Mititelu și cei din conducere, dar nu în ultimul rând și noul antrenor mă doresc în continuare la
FC Universitatea Craiova. Eu în iarnă am semnat pe șase luni plus opțiune din partea clubului
pe încă doi ani dacă dânșii consideră că merit să mai rămân la echipă. Eu sper din tot sufletul
să îmi fie activată opțiunea respectivă. Doresc să demonstrez tuturor că am valoare de
Universitatea și vreau din toată inima să pun și eu umărul la promovare. Vreau să mai spun că
în tot această perioadă în care eu nu am jucat niciun minut pentru Știința, domnul Adrian
Mititelu m-a plătit la zi. Îi mulțumesc pe această cale. Dânsul a fost foarte corect cu mine, iar eu
vreau să ajut echipa din teren de la vară.
Vlad, noul antrenor al echipei este Eugen Trică, ai citit interviul pe care dânsul l-a acordat
pentru Ediție.ro?
Da! Am citit acel interviu, iar eu am înțeles foarte clar mesajul dânsului. Nu îl cunosc personal,
dar recunosc că l-am urmărit la televizor când era fotbalist în activitate. Sper din tot sufletul ca
de la vară noi să avem absolut toți mentalitatea domniei sale. Cu o astfel de mentalitate nu
avem cum să nu reușim să promovăm. Bine, eu vorbesc acum doar dacă o să îmi fie și mie
prelungită opțiunea de prelungire a contractului, dar chiar dacă o să imi fie sau nu prelungit
contractul, totuși băieții trebuie să asculte de sfaturile domnului, Eugen Trică.
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Ce urmează pentru tine?
Ti-am spus, îmi doresc să rămân la Știința și de la vară. Însă pe 28 iunie o să mă prezint la
vizita medicală de la Craiova. Voi vedea atunci ce program voi urma, dar sper că până la
contonamentul din Austria o să fiu apt să mă antrenez alături de colegii mei. Atunci se vor face
cinci luni de la operație, iar mie chiar îmi este dor de fotbal. Am ajuns să visez noaptea
meciurile în care jucam pe teren.

Din informațiile obținute de Ediție.ro, Vlad Botia va continua fără probleme la FC Universitatea
Craiova, deoarece conducerea Științei îi va activa acestuia opțiunea de prelungire a contractului
pe doi ani.
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