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Radu Negru a fost folosit constant de Eugen Trică în acest tur de campionat.

Radu Negru este unul dintre cei mai promițători fotbaliști din lotul alb-albașrilor și un jucător care
crește de la sezon la sezon. Ediție.ro a discutat cu juniorul alb-albaștrilor, iar acesta a dat
dovadă că, deși are doar 20 ani, totuși gândește încă de acum ca un jucător matur.
“Acum, după ce s-a terminat turul de campionat, pot spune că a trecut repede pentru că
săptămână de săptămână abia așteptăm din nou meciul ce urma. Turul ăsta de
campionat a însemnat pentru mine în primul rând experiență acumulată, turul în sine cât
și meciurile din Cupa României, au fost momente frumoase din care cu toții am avut de
învățat câte ceva, atât la Severin cât și la noi acasă în Craiova.
Sunt fericit că am jucat toate meciurile pâna acum, este o onoare că pot juca în tricoul
Știintei, adevarata echipă din orașul în care m-am născut și am crescut. Învăț din ce in ce
mai multe, încerc să imi fac treaba cât de bine pot și mă bucur de faptul că stafful și
echipa au încredere in mine”, și-a început Negru discursul.
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Suporterii au fost de vis!
În continuare, Radu Negru a vorbit și despre suporterii Universității, dar și despre planurile sale.
“Nu vreau să vorbesc despre ce credem noi că o să fie în retur. Cum am zis și înainte să
înceapă campionatul, trebuie fapte nu vorbe. Nu am realizat nimic încă, pâna în
momentul în care o să fim promovați matematic, nu este nimic realizat. Trebuie să
rămânem focusați, să ne antrenăm bine ca și până acum și totul o să fie bine. Sigur că,
cu cât ne antrenăm mai bine, cu atât devenim mai puternici. În legătură cu decizia FIFA,
ei indirect au confirmat ce știe orice om din țara asta, fie ca vor să recunoască fie ca nu.
Toți stiu cine este Craiova și cine nu este.
Despre suporteri, nu cred ca există ceva de zis, s-a vazut pe parcursul meciurilor și la
sfârșitul lor, cum ne-am bucurat împreună. Ca de obicei, sunt minunați, mai ales în
momentele în care ne-am încurcat, ne-au încurajat și am mers împreuna mai departe. Cu
toții fac parte din echipă și ne ajută enorm, fac eforturi enorme să vină dupa noi prin
toată țara, iar eu cred și sper că momentan și noi i-am mulțumit prin rezultatele de anul
acesta”, a încheiat Negru.
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