
In memoriam Vasile Oprea
S-a stins din viata, prematur, unul dintre cei mai buni fotbalisti pe care i-a avut Sibiul in anii '70,
economist serios, sot atent si tata iubitor. 
  
  Vasile Oprea - Puiu, pentru apropiati - s-a nascut la 27 mai 1947, in Manastur, cartierul romanilor din
Cluj si-a inceput sa joace fotbal la copiii si juniorii Ştiintei Cluj (ulterior Universitatea). Bine dezvoltat
fizic, cu o tehnica remarcabila si sut puternic, a fost promovat in lotul primei echipe a studentilor,
debutand la nici 19 ani in prima divizie, evoluand alaturi de Mogut, Ringheanu, Campeanu, Nesu, Anca,
Mustatea, Solomon, Adam, Ivansuc, Cretu, Pexa, Grajdeanu. A fost perioada cea mai buna a carierei si a
vietii lui: in cinci ani (1965-1970) a evoluat de 90 de ori in meciurile de campionat, marcand 35 de goluri
(ca mijlocas!) si avandu-l atacant pe redutabilul Mihai Adam, de trei ori golgeterul tarii; in acei ani a
urmat cursurile Facultatii de Ştiinte Economice si, tot atunci, a cunoscut-o pe sibianca Maria Cretu,
studenta la Medicina, campioana universitara in probele de demifond, cu care s-a casatorit. Terminand
facultatea, Ory Cretu-Oprea a fost repartizata ca medic undeva in judetul Constanta, asa ca Puiu Oprea s-a
transferat la Farul, in 1970, unde a jucat patru ani (92 meciuri, 15 goluri), coechipier fiind cu Pilca,
Tufan, Caraman, Kallo, Antonescu, Ologu, Nistor. 
  
  in 1974, medicul Maria Oprea a reusit sa se apropie de casa, primind post la Slimnic, iar economistul
Vasile Oprea a ajuns la Şoimii Sibiu, echipa care se chinuia sa promoveze in prima divizie si avea un lot
chiar competitiv, din care faceau parte, intre altii, fosti divizionari A, precum Vasile Mihaila Cretu, Fanea
Lazar, Negru, Toni Enescu, Marian Bondrea, Costel Zotinca, pe langa Raduta, David, Turlea, Firiteanu,
Şoaita, Musca, Schwartz, Beleaua, Rubint. Nu s-a reusit mult dorita promovare si, acuzand unele
disfunctii cardiace, Puiu Oprea s-a retras, vazandu-si de familie (au doi copii, Cosmin si Cosmina,
realizati) si de profesiune. Simtind ca nu mai face fata stresului pe care-l presupunea exercitarea functiei
de contabil-sef, s-a pensionat anticipat, dar, si asa, inima a cedat in aceasta toamna lunga si insorita. Ceea
ce putem face este sa le pastram celor plecati dintre noi o nestearsa amintire. 
  
  Sa-ti fie somnul lin si ingerii aproape, Puiule! 
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