
RAUL25OPRUT            

,,M-am acomodat foarte bine la Sibiu” 

* Raul Oprut are 24 de meciuri jucate in acest sezon 

pentru A.F.C.Hermannstadt si două assisturi  
 

1.Cum e în autoizolare, Raul? 

 

Raul: Izolarea pentru mine a fost și este foarte 

plictisitoare , pentru ca îmi lipsește foarte mult 

fotbalul, îmi lipsește rutina mea zilnică și, fiind 

foarte activ , astept cu nerăbdare sa se termine 

odată...  

2.Ce așteptări ai după reluarea campionatului, în cazul 

în care asta se va întâmpla? 

 

Raul: Am incredere ca 

forurile și instituțiile de 

specialitate vor  face tot 

posibilul ca sa se reia Liga 

I. Așteptările mele sunt , 

evident, încărcate cu 

optimism. În opinia mea, 

echipa era pe un trend 

ascendant și asta am demonstrate în ultimele partide. 

Mai ales în meciul cu FC Voluntari, pe care 100% 

meritam să îl câștigăm! 

Personal, dar și profesional, am de gând să muncesc  

mai mult, să mă antrenez cât pot de bine și să încerc 

să nu mai iau atât de multe cartonașe galbene sau 

roșii. Îmi doresc să petresc cât mai mult timp pe teren 

pentru FCH!  

 

3.Unde vezi echipa în viitor, Raul? 

 

Raul:  Vad FCH acolo sus,  luptând pentru primele 

locuri din play-out sau (de ce nu?) play-off.  Așa cum 

am spus, mă bazez foarte tare pe forma pe care am avut-

o înainte de această pauză forțată de coronavirus. 

Chiar am avut niște evoluții bune! 
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4.Dar pe tine, unde te vezi în viitorul apropiat? 

 

Raul: Având in vedere ca m-am 

acomodat foarte bine la Sibiu 

și pot sa cresc ca și 

fotbalist la echipa, îmi 

doresc sa rămân la Sibiu și 

pe viitor 

 

5.Ce ai fi făcut dacă nu ai 

fi jucat fotbal? 

 

Raul: Pilot de curse sau gamer profesionist la FIFA pe 

PlayStation, probabil   

 

6. Fotbalistul tau preferat este…? 

 

Raul: Lucas Hernandez. Seamana cu mine   

 

7.Ce le transmiti fanilor FCH ? 

 

Raul: Ne este foarte, foarte dor de voi! Asteptam clipa 

in care ne vom revedea pe stadion si ne vom bucura 

impreuna!  

 


