
Campionatul de Fotbal între echipele Cadrelor Didactice de la Universitatea 
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În perioada 14-28 iunie 2017 a avut loc campionatul de fotbal între echipele cadrelor didactice de la 

facultăţile de Construcţii, Management în Producţie şi Transporturi, Mecanică şi respectiv de la 

Departamentul de Matematică. Meciurile s-au desfăşurat pe terenul „Ştiinţa” de la Baza Sportivă Nr.1, 

unde echipele celor 4 facultăţi au jucat în sistem fiecare cu fiecare. Aflată la cea de-a dea treia 

participare, echipa Facultăţii de Management în Producţie şi Transporturi a reuşit o nouă clasare 

meritorie, deşi jocul echipei în primele două meciuri nu a fost cel mai bun. Astfel după două înfrângeri 

destul de severe, echipa MPT-ului a avut o prestaţie mult mai reuşită în ultimul meci când şi-a 

adjudecat ultima treaptă a podiumului.  
 

În primul meci echipa cadrelor didactice de la MPT a fost învinsă de echipa Facultăţii de Mecanică cu 

scorul de 4-1. Meciul a început într-o notă de echilibru, ambele echipe creându-şi ocazii bune de a 

marca, fără însă să le concretizeze. Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi a deschis 

scorul prin Turi, după o foarte bună lansare a lui Albulescu, care a surprins întreagă apărare a 

„mecanicilor”. Meciul a continuat să se joace pe contre, cu ratări de ambele părţi, dar la pauză s-a intrat 

cu scorul de 1-1, după ce Facultatea de Mecanică a reuşit egalarea la o nesincronizare în defensiva 

MPT-ului. După o primă repriză foarte strânsă, partea a doua a aparţinut în totalitate echipei cadrelor 

didactice de la Facultatea de Mecanică, care a dominat copios repriza şi a reuşit să puncteze de 3 ori 

până la finalul meciului, echipa Facultăţii de Management nereuşind să mai pună probleme în partea a 

doua a jocului.  
 

În al doilea meci, imediat după terminarea primului joc şi storşi de energie după efortul depus 

împotriva celor de la Mecanică, echipa noastră a întâlnit mult mai odihnita echipă a Facultăţii de 

Construcţii. „Constructorii” au dominat categoric prima repriză şi au intrat cu un avantaj de 4 goluri la 

pauză (4-0), fără ca MPT-ul să reuşească să se apropie periculos de poartă acestora. În partea a două a 

jocului echipa Facultăţii de Management în Producţie şi Transporturi a reuşit să mai echilibreze disputa 

şi chiar a reuşit să marcheze golul de onoare prin Zaharia spre finalul jocului, meciul terminându-se cu 

o victorie lejeră a echipei Facultăţii de Construcţii, cu scorul de 6-1.  
 

În ultima partida disputată în cadrul campionatului, Facultatea de Management în Producţie şi 

Transporturi a reuşit să învingă echipa Departamentului de Matematică cu scorul de 5-1 şi să încheie 

totuşi competiţia cu o victorie, care le-a adus în cele din urmă şi clasarea pe locul al treilea la ediţia din 

2017. Meciul a început şi s-a disputat mai mult spre poartă matematicienilor, aceştia reuşind de destul 

de puţine ori să ameninţe poarta lui Miclea pe perioada jocului. După ce aproape toată repriza ratările 

MPT-ului păreau să conducă spre un scor alb la pauză, în utlimele 2 minute ale reprizei, două 

contraatacuri fulger finalizate de Turi aveau să stabilească rezultatul la pauză, 2-0. În partea secundă 

meciul a curs în aceeaşi direcţie, iar golurile au curs în poartă celor de la Matematică, care au reuşit 

totuşi să semneze şi reuşită de onoare spre finalul partidei. S-a terminat până la urmă MPT-Matematică 

5-1, după o nouă dublă a lui Turi în mitanul secund şi o reuşită a lui Zaharia.  
 

Astfel, după 2 înfrângeri categorice (1-4 cu Mecanică şi 1-6 cu Construcţiile) şi o victorie impunătoare 

(5-1 cu Matematică), Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi s-a clasat pe locul III, 

lăsând o impresie bună până la urmă. Turneul a fost câştigat de echipa Facultăţii de Construcţii, în timp 

ce cadrele didactice de la Mecanică s-au clasat pe locul secund. Echipa noastră s-a aliniat la startul 

competiţiei cu următorul lot de jucători: Şerban Miclea – Alin Artene, Ilie Tăucean, Mihai Mişcă, 

Marian Mocan – Matei Tămăşila, Attila Turi – Claudiu Albulescu. În meciurile în care au lipsit câţiva 

componenţi ai echipei au mai evoluat pentru echipa MPT-ului masteranzii Daniel Zaharia, Vadim 

Chistruga, Constantin Malesys şi Alexandru Frenţ. 




