Colaborarea dintre studenţi şi cadre didactice continuă la Facultatea de Management în
Producţie şi Transporturi şi în afara orelor de curs, unde studenţii anului III şi profesorii
s-au întâlnit pentru un nou meci amical de fotbal în prima parte a semestrului II

Miercuri, 23.03.2016, de la ora 20:30 la Baza Sportivă nr.2 a Universităţii Politehnica a avut loc un nou
meci amical de fotbal între echipa studenţilor anului III şi echipa cadrelor didactice de la Facultatea de
Management în Producţie şi Transporturi. A fost a doua confruntare între echipa studenţilor anului III şi
echipa cadrelor didactice de la MPT, primul meci încheiându-se cu victoria la limită a studenţilor (17-16)
într-o partidă jucată în sesiunea de iarnă.
Meciul de miercuri a început în aceeaşi notă, studenţii deschizând rapid scorul şi având după doar
câteva minute un avantaj de două goluri (2-0). Ceva s-a întâmplat însă apoi, iar jocul studenţilor a
început să piardă din consistenţă, cadrele didactice reuşind să întoarcă rezultatul până la mijlocul
reprizei şi având un avantaj nesperat la capătul primul sfert al meciului (4-2), după minute bune în care
apărarea profesorilor a fost de netrecut, iar ofensiva a perforat poarta adversă la fiecare ocazie
importantă. Îngrijoraţi de rezultatul de pe tabelă, studenţii au început să revină la conducerea jocului, dar
cadrele didactice au stat surprinzător de bine în teren graţie trio-ului defensiv condus de către Decanul
Facultăţii şi ajutate de forma de excepţie a lui Şerban Miclea au reuşit să menţină diferenţa constantă
până spre finalul reprizei. Studenţii s-au avântat în continuare în atac şi deşi au reuşit să revină până la
5-4, finalul reprizei i-a găsit pe profesori în avantaj cu nu mai puţin de 3 goluri (7-4).
Mitanul secund a fost la discreţia studenţilor, care au remontat handicapul după doar 5 minute (7-7) şi au
profitat de căderea fizică a cadrelor didactice, fiind la cârma jocului pe aproape întreaga durată a părţii
secunde. Mult mai motivaţi în partea a doua, studenţii au „răsturnat terenul” spre poarta cadrelor
didactice, dar goalkeeper-ul profesorilor a reuşit să-şi păstreze poarta intactă la marea majoritate a
acţiunilor, menţinând suspansul până la final. Ba mai mult, contrar cursului jocului, cadrele didactice au
revenit în avantaj prin principala lor armă din partea a doua, contraatacul, la intrarea în ultima treime din
meci (8-7). Din acel moment însă, studenţii au fost constant în avantaj, ce-i drept de un singur gol (9-8,
10-9, 11-10 şi 12-11), iar profesorii au găsit mereu câte o breşă în apărarea acestora, de care au profitat
necruţător şi au revenit mereu până la final, şi cu o doză importantă de şansă la majoritatea acestor
goluri. Ultimele minute au însemnat un asalt spre poartă profesorilor, dar nici una din tentative nu a
reuşit să mai schimbe soarte jocului, „lacătul” fiind deja pus la acea poartă, în timp ce în partea a doua a
jocului cadrele didactice nu au prea văzut culoarea ierbii din terenul advers. Meciul s-a încheiat la
egalitate (12-12), după o primă repriză ce le-a aparţinut cadrelor didactice, în timp ce partea a doua a
fost dominată net de către studenţi, sportivitatea şi fair-play-ul din partea ambelor echipe fiind totuşi de
remarcat în condiţiile unui meci foarte disputat, în care ambele echipe au dat totul pe teren pentru a-şi
adjudeca victoria.
Au evoluat pentru echipa studenţilor: Cornel Beleiu, Alin Bumbescu, Denis Marinescu, Andrei
Bodnărescu, Roberto Gherasim, Raul Cica, Dragoş Drăghici, Eduard Mohora şi Alexandru Frenţ, în timp

ce echipa cadrelor didactice a fost formată din Şerban Miclea, Marian Mocan, Alin Artene, Cristian
Dumitrache, Ilie Tăucean, Claudiu Albulescu şi Attila Turi.

