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FC Universitatea Craiova va disputa un amcial cu Filiași.

Formația pregătită de Gigi Ciurea a terminat dezastrus turul campionatului Ligii a treia, ocupând
locul 14 cu 12 puncte, iar președintele Florin Spânu a trebuit să ia de urgență niște măsuri
drastice. Astfel că, după ce fostul fotbalist al Științei a fost îndepărtat de la cârma filieșenilor,
acceptând ulterior postul de antrenor secund al lui Papură la cealaltă echipă din Bănie, Nae
Constantin a fost numit antrenor principal la Filiași.
Contactat de către Ediție.ro, Nae Constantin, 46 de ani, ne-a vorbit despre noua lui provocare,
dar ne-a anunțat că Filiași va disputa un meci amical pe 22 februarie cu FC Universitatea
Craiova. "Miercuri am avut și noi reunirea echipei, iar eu am avut posibilitatea să îmi
cunosc noii jucători. Am făcut și câteva transferuri la Filiași, iar unul dintre ei este Luică,
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fundașul stânga împrumutat de la Craiova. Am găsit condiții bune la echipă, iar domnul
Spânu este un om deschis la dialog și cred că vom face treabă bună împreună.
Ca să fiu sincer, după ce bătusem palma verbal cu domnul Spânu, pentru postul de
antrenor principal la Filiași, eu am primit o ofertă de antrenor secund al lui Mircea Rednic
la Poli Iași și o ofertă de antrenor principal la Astra 2 din Liga a treia. Însă sunt un om de
cuvânt și cînd i-am spus domnului Spânu că accept oferta dânsului, atunci așa rămâne.
Însă vreau să o luăm pas cu pas și să ne întindem cât ne permite plapuma.
Nu are rost să vin acum să vă spun că ne batem pentru primele locuri pentru că
important pentru mine este să salvez echipa de la retorgradare. Dar evident că dacă vom
crește în joc eu nu mă dau în spate de la nimic. Dar trebuie să fim realiști și să vedem
unde am ajuns și ce putem face ca să redresăm cât mai repede corabia. S-a mers pe
jucători mai tineri și uitați că nu prea a mers bine proiectul. Vom disputa și jocuri
amicale, iar unul dinte ele îl vom susține cu FC Universitatea Craiova. Vom disputa acest
joc pe 22 februarie, dar momentan nu știu să vă spun dacă meciul se va juca la Filiași
sau la Craiova. Însă în mod sigur o să fie un test util pentru noi, deoarece ne confruntăm
cu cea mai puternică echipă din seria a patra. Îl cunosc pe Eugen Trică și știu că este un
băiat tare ambițios. A făcut treabă foarte bună cu echipa pe care o antrenează. M-am
confruntat cu Trică și din postura de jucători", a spus Nae Constantin.
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