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 Cupa MPT s-a încheiat la finalul anului 2016, odată cu desfăşurarea celor două meciuri 
demonstrative între echipele campioane de la volei şi fotbal, care s-au duelat cu echipele cadrelor 
didactice din cadrul Facultăţii de Management în Producţie şi Transporturi.  
 
 La volei echipa cadrelor didactice a obţinut primul succes din istoria confruntărilor sportive 
studenţi-cadre didactice de la MPT, după o victorie reuşită în urma unui meci extrem de strâns şi 
echilibrat în dauna echipei anului III cu scorul de 3-0 la seturi. Meciul a avut un ritm foarte bun şi alert, 
iar fazele colective şi punctele foarte disputate au făcut deliciul spectatorilor prezenţi la meci, veniţi să-
şi susţină fie colegii de la muncă, în cazul profesorilor, fie colegii de la facultate, în cazul studenţilor. 
Din partea facultăţii a fost prezent inclusiv domnul Decan, Prof.ing.dr.ec. Marian Mocan. Primele două 
seturi s-au încheiat cu acelaşi scor, 25-23, în favoarea „doamnelor profesoare” de la volei, în timp ce 
în setul al treilea studentele din anul III nu au reuşit să întoarcă scorul şi au pierdut şi ultimul act cu 19-
25. Meciul a fost însă dominat de foarte multă sportivitate, ambele echipe luptând pentru victorie şi 
oferind foarte multe puncte şi momente frumoase, de care s-au putut bucura cei prezenţi la meci.  
 
 Au evoluat pentru echipa campioană de la volei următoarele studente: Andreea Iuhasz, Diana 
Dobrotă, Alina Prichici, Diana Puţan şi Andreea Ciontu. În echipa cadrelor didactice au evoluat: Astrid 
Moga, Ionela Bîlvănescu, Andra Diaconescu, Mariana Oniţa şi Adela Ciofu. Au condus întâlnirea 
arbitrii: Bogdan Onofresei şi Daniel Crăciun. 
 

 
 
 



 
 Cu totul altfel au stat însă ostilităţile în meciul de fotbal, acolo unde campioana de la Cupa 
MPT la fotbal, echipa anului IV şi-a respectat blazonul şi a dominat autoritar meciul împotriva cadrelor 
didactice. În prima parte a meciului, deşi studenţii au controlat meciul din punct de vedere tehnico-
tactic, profesorii s-au agăţat de fiecare ocazie avută şi au perforat la aproape fiecare ocazie buturile 
echipei studenţilor, iar la pauză s-a intrat cu un scor de handbal, 10-10, după un meci cu foarte multe 
ocazii şi faze frumoase de joc.  
 
 În repriza a doua cadrele didactice au început să piardă din turaţie, iar echipa anului IV a 
început să se distanţeze, deşi de multe ori cadrele didactice au ajuns să se apropie la un singur gol 
diferenţă, dar jocul colectiv şi tactic consistent prestat de studenţii anului terminal, au făcut imposibilă 
revenirea în joc şi smulgerea unei remize de către profesori. S-a încheiat 21-19 pentru studenţi, după 
multe faze de poartă, goluri şi faze spectaculoase într-un meci de o bună calitate tehnică, în care şi-au 
făcut loc şi câteva execuţii spectaculoase ale protagoniştilor partidei.  
 
 Pentru echipa campioană de la fotbal au evoluat: Alin Bumbescu, Denis Marinescu, Cristian 
Stancu, Eduard Mohora, Dragoş Drăghici şi Alexandru Frenţ, în timp ce în echipa cadrelor didactice 
au evoluat: Şerban Miclea, Alin Artene, Ilie Tăucean, Radu Oltean, Marius Staniş şi Attila Turi.  
 
 Deşi Cupa MPT s-a încheiat, competiţiile sportive organizate în cadrul Facultăţii de 
Management în Producţie şi Transporturi vor continua şi în primăvara anului 2017, când va avea în 
premieră şi evenimentul „Zielele MPT-ului”. 
 

 
 

 


