Studenţii din anul IV au câştigat Cupa MPT la fotbal cu ocazia aniversării a
20 ani a Facultăţii de Management în Producţie şi Transporturi
Cupa MPT s-a desfăşurat în perioada 14-24 noiembrie 2016 pe terenul sintetic de la Baza
Sportivă Nr.2. La startul competiţei s-au înscris 6 echipe, două din anul III şi câte una din anii I, II, IV şi
master, care au fost repartizate în două grupe de câte 3 echipe.
În prima grupă au fost repartizate echipa anului I (Rossonerii), a anului III şi a masteranzilor
(Lupii Dacici TM). La Rossonerii au evoluat: Robert Mândrea, Flavius Jucu, Sebastian Apostol, Cătălin
Avădanei, Cătălin Pîrvulescu, Raul Paven, Răzvan Petraş, Dan Bogdănescu şi Alexandru Matei. Anul
III i-a avut în componenţă pe Armand Bâznă, Darius Iepure-Crişan, Claudiu Cristea, Minodor Vlad,
Cristian Ţîrc, Adrian Budişan, Sabin Sala, Adrian Blîndu şi Alex Selegean. Lupii Dacici TM au jucat în
următoarea alcătuire: Vadim Chistruga, Radu Oltean, George Milincu, Andrei Ciuta, Claudiu
Păunescu, Daniel Zaharia, Sergiu Paraschiv şi Cristian Sabău. În primul meci al grupei Lupii Dacici au
întâlnit Rossonerii, iar la pauză masteranzii aveau avantaj minim pe tabelă (1-0). Imediat după reluare
Lupii Dacici şi-au dublat avantajul, dar bobocii au reuşit să egaleze la fel de repede, înainte ca
masteranzii să preia din nou conducerea cu 3-2 la jumătatea reprizei secunde. Finalul a fost foarte
disputat, Rossonerii reuşind să întoarcă scorul şi pe fondul unei apărări ermetice au reuşit să dea
lovitura decisivă pe contraatac, obţinând o victorie muncită cu 5-3 la debutul în Cupa MPT. În
următorul meci s-au întâlnit echipele aniilor I şi III, iar bobocii s-au văzut din nou conduşi după doar
câteva minute. Prima repriză a aparţinut clar echipei anului III, cu un joc avântat şi cu o apărare bine
organizată, aceştia au condus permanent ostilităţile pe teren, iar după ce Rossonerri au egalat (1-1) şi
revenit la un singur gol diferenţă (3-2), anul III a forţat pe finalul reprizei intrând cu un avantaj de 3
goluri la pauză (5-2). Partea a doua a debutat furtunos, echipa anului I reuşind să revină şi chiar să
egaleze (5-5), înainte ca anul III să puncteze pentru 6-5, dar elanul ofensiv al Rossonerilor le-a adus
egalarea (6-6) cu puţin înainte de final, într-un nou meci foarte spectaculos. Ultimul meci al grupei s-a
jucat între Lupii Dacici TM şi echipa anului III, care deşi avea nevoie doar de o remiză pentru a merge
mai departe a jucat extrem de dezordonat şi dezorganizat, lucru speculat de masteranzi. Aceştia au
condus în permanenţă în primul mitan (2-0, 4-1) şi au intrat la pauză cu 5-2, iar în partea a doua au
ajuns chiar să conducă cu 8-2. Pe final însă, pe fondul relaxării masteranzilor, anul III a avut o
revenire, dar în ciuda a numeroase ocazii de gol, unele chiar rarisime, soarta învingătoarei nu mai
putea fi schimbată, iar meciul s-a încheiat cu 8-4 pentru Lupii Dacici TM.
În cea de-a doua grupă au evolut echipa anului II (All Stars), cea de-a doua echipă a anului III
şi echipa anului IV (Ghost). La All Stars au jucat: Klaus Miloşoni, Narcis Mihai, Iulian Alexandru,
Cătălin Crîsnicu, Cristian Vlaicu, Ciprian Popovici şi Raul Cica. La echipa a doua a anului III au
evoluat: Bogdan Onofresei, Zsolt Oszlonyai, Andrei Popa, Adrian Hoancă, Ionuţ Stoian, Florin Ilie,
Mircea-Mihai Tudor, Vlad Mihalcea şi Daniel Crăciun. Ghost i-a avut în componenţă pe: Alin
Bumbescu, Denis Marinescu, Cristian Stancu, Eduard Mohora, Dragoş Drăghici, Alexandru Frenţ şi
Andrei Bodnărescu. În această grupă soarta calificării nu a avut istoric, anul IV a demolat echipa a
doua a anului III, cu un neverosimil 19-0, după ce la pauză era deja 10-0. În meciul al doilea All Stars
a reuşit un scor similar, de 19-2, după ce la pauză scorul era de doar 7-2 totuşi. În ciuda unei prestaţii
fotbalistice mai puţin convingătoare, echipa a doua a anului III s-a bucurat de cea mai entuziastă şi
dedicată galerie, din tribune colegele lor de an reuşind să facă o atmosferă spectaculoasă la fiecare
din incursiunile reuşite de aceştia şi susţinându-i până la final, o atitudine de remarcat şi de apreciat.
În ultimul meci al grupei All Stars a început tare şi a condus cu 2-0, dar odată ce au început să-şi
tureze motoarele, cei de la Ghost au înscris gol după gol, reuşind să întoarcă meciul şi să conducă cu
6-2. Deşi All Stars au avut o revenire la 6-4 şi finalul s-a jucat pe contre, Ghost şi-a adjudecat victoria
şi prezenţa în semifinale după o victorie cu 8-4.
În semifinale s-au întâlnit echipele anului I (Rossonerii) cu cea a anului II (All Stars) şi cea a
anului IV (Ghost) cu masteranzii (Lupii Dacici TM). Deşi All Stars au fost mereu la conducere în prima

repriză (1-0 şi 2-1), la pauză scorul era egal (2-2). În partea a două Rossonerii au preluat iniţiativa şi
au avut 3-2 şi 5-3, dar anul II a reuşit să revină spectaculos la 5-5 cu puţin înainte de final, când
bobocii au înscris golul decisiv şi au obţinut biletele pentru finală. În cealaltă semifinală meciul a avut o
desfăşurare mult mai dinamică, Lupii Dacici preluând conducerea, înainte că Ghost să întoarcă scorul
şi să conducă cu 2-1, dar la pauză s-a intrat tot cu scorul de 2-2, ca în prima semifinală. Masteranzii
au marcat primii şi în mitanul secund, dar anul IV a întors rapid scorul şi a condus cu 5-3. Deşi
masteranzii au redus din handicap spre final şi au asediat poarta viitorilor absolvenţi, aceştia au
rezistat şi au lovit o ultimă dată pe contraatac stabilind scorul final (6-4) la ultima fază a meciului şi au
acces în finală.
Finala s-a jucat şi în prezenţa Decanului Facultăţii de Management în Producţie şi
Transporturi, Prof.ing.dr.ec. Marian Mocan, care a ţinut să fie şi el prezent cu ocazia disputării
ultimului act al Cupei MPT la aniversarea celor 20 ani de la înfiinţare. Prima repriză a fost extrem de
echilibrată şi de disputată, anul I având mereu avantajul (1-0, 2-1 şi 3-2) şi deţinând controlul
ostilităţilor în cea mai mare parte a reprizei, datorită incursiunilor lui Avădanei şi Pîrvulescu, care au
creat panică în careul anului IV la aproape fiecare ocazie. De partea cealaltă, Frenţ şi Drăghici au fost
cei mai periculoşi de la Ghost, iar cu golurile acestora, anul IV a intrat în avantaj la cabine (4-3).
Repriza secundă a fost în întregime o luptă contra cronometru de revenire pe tabelă a Rossonerilor,
care s-au lovit de forma senzaţională a lui Bumbescu, acesta fiind pur şi simplu imbatabil, reuşind să
menţină avansul fragil al colegilor săi. Rossonerri aveau totuşi să egaleze, dar acelaşi Drăghici avea
să facă 5-4, iar la una din ultimele acţiuni Avădanei a reuşit să restabilească egalitatea şi să trimită
meciul în prelungiri (5-5), după un final aprins cu ocazii de ambele părţi. În prelungiri Ghost a ştiut mai
bine să-şi valorifice atuurile şi a luat un avans de două goluri, pentru prima dată în cadrul partidei (75), iar deşi anul I a dominat copios finalul, aceştia nu au mai reuşit decât să reducă din diferenţa. S-a
încheiat 7-6 în cel mai frumos şi disputat meci al Cupei MPT, iar anul IV a ieşit învingătoare dintr-o
confruntare de un înalt nivel fotbalistic şi în care cele două echipe au dat totul pe teren. Pentru
Rossonerii au evoluat: Robert Mândrea, Flavius Jucu, Sebastian Apostol, Cătălin Avădanei, Cătălin
Pîrvulescu, Raul Paven, Răzvan Petraş, Dan Bogdănescu şi Alexandru Matei. Campioana anului
2016 la cupa MPT este echipa Ghost, având următoarea componenţă: Alin Bumbescu, Denis
Marinescu, Cristian Stancu, Eduard Mohora, Dragoş Drăghici, Alexandru Frenţ şi Andrei Bodnărescu.
Felicitări campionilor, dar şi tuturor echipelor participante la ediţia aniversară a Cupei MPT.

