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Constantin Grecu a semnat în vara lui 2018 un contract pe doi ani cu FC Universitatea
Craiova.

Constantin Grecu, 31 de ani, este unul dintre jucătorii cu mare experiență de la FCU. Cu peste
35 de meciuri în Liga 1 pentru Pandurii, dar și cu peste 25 de meciuri la Dinamo, fundașul
stânga al alb-albaștrilor ajungea în Bănie în vara lui 2018. Dar din păcate pentru acesta,
jucătorul lui Trică nu a reușit să se impună sub nicio formă la Știința nici până acum, iar în iarna
lui 2018 conducerea lui FCU a încercat să îi rezilieze contractul pe cale amiabilă.
Același lucru s-a încercat și în vara lui 2019, atunci când Eugen Trică nici nu l-a mai luat în
cantonamentul din Austria. Însă, nici de această dată, Constantin Grecu nu a acceptat rezilierea
contractului, deși i se găsise o alternativă de transfer la Reșița sau Deva. Dar, Grecu a preferat
să rămână la Știința, deși era conștient că are șanse minime de joc. Fotbalistul lui FCU a
anunțat că vrea să stea în Bănie până la expirarea celor doi ani de contract.
Totuși, Ediție.ro a aflat că la această oră, fostul său antrenor de la Pandurii, Petre Grigoraș, îl
dorește la Foresta în Liga a treia, seria 1. "Îl cunosc bine pe Grecu. Ultima oară m-am
întâlnit cu el în cantonament în Antalya. El era cu FCU în Turcia, iar eu eram acolo cu
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Farul.
Am lucrat cu el la Pandurii Tg, Jiu, iar eu cred că mă poate ajuta la Foresta. Il vreau la
mine la echipă, dar rămâne de văzut dacă și el vrea să vină la noi. Aici la Foresta avem
un proiect bun. Etapa trecută am bătut liderul, Aerostar. Grecu este un fotbalist cu mare
experiență și cred că ne-ar putea ajuta", a spus Grigoraș.
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