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Claudiu Codoban nu a mai prins lotul de 18 jucători la FC Universitatea Craiova în
ultimele etape.

Claudiu Codoban a semnat cu Știința pe 21 noiembrie 2018, dar a debutat pentru alb-albaștrii la
începutul returului, după ce a făcut pregătirea de iarnă sub comanda lui Nicolo Napoli. Însă,
după venirea lui Eugen Trică la FC Universitatea Craiova concurența pe post a crescut, iar
acum primele două variante pe poziția în care joacă Codoban sunt Stoenac și
Rogoveanu. Astfel că mijlocașului de 31 de ani al Științei i-a fost greu să mai prindă lotul de 18
jucători, iar la ultimele partide a stat în tribune.
Ediție.ro vă informează că de serviciile experimentatului jucător se interesează în ultimul timp
președintele lui Filiași, Florin Spânu. "Noi suntem în relații bune cu conducerea lui FCU și
sper că domnul Adrian Mititelu ne va ajuta cu niște jucători în această iarnă. Voi încerca
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să discut cu dânsul. Printre cei pe care îi doresc la Filiași se află și Codoban. El este un
fotbalist cu mare experiență și sunt sigur că ne-ar putea ajuta foarte mult în retur.
Poziția din clasament nu ma mulțumește sub nicio formă. Dar consider ca daca aveam un
portar cu experiență alta era poziția noastră. Este foarte greu să pleci mereu cu handicap
în primele 20 min de joc. Mereu primeam gol sau goluri în primele 30 min. Eu am
încredere în jucătorii care sunt in momentul de față la echipă, dar cu siguranță voi aduce
7-8 jucători de valoare, deoarece îmi doresc ca in primele 4 etape din retur sa părăsim
zona periculoasă și să ne poziționam în prima jumătate a clasamentului. Spun acest
lucru deoarece in fiecare an competițional echipa a fost mereu în primele opt. Doar in
campionatul 2015-2016 am stat mai prost in clasament. La finalul campionatului am
terminat pe locul 14.
Va pot garanta că odata cu începerea pregătirilor pentru returul campionatului, CSO
Filiași va fi o echipă cu totul schimbată din toate punctele de vedere, pentru ca ceea ce sa intamplat în turul de campionat nu a fost ceea ce eu imi doream și aici ma refer la felul
în care anumiți jucători nu tratau cu seriozitate antrenamentele și jocurile. Totuși cred că
și staful tehnic nu a avut inspirația necesară în anumite momente, antrenamente și
jocuri", a spus Spânu.
La finalul turului de campionat, Filiași se se află pe locul 14 în clasament. Formația pregătită de
Gigi Ciurea a strâns în 15 etape, doar 12 puncte.
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