EXCLUSIV. „A fost o onoare pentru mine să fiu titular la
Universitatea Craiova. Vali David și Mircea Bornescu m-au ajutat
mult"
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Mario Enache a acordat un scurt interviu pentru Ediție.ro la o zi distanță de la meciul cu
Accesări: 2831
CS Mioveni.

FC Universitatea Craiova se bazează pe patru portari în cadrul lotului. Doi sunt cu mare
experiență, Sorin Mogoșanu și Federico Taborda, iar doi sunt tineri de mare perspectivă: Robert
Popa, 18 ani, respectiv Mario Enache, 17 ani. Mezinul din tabăra Științei a apărat titular
împotriva formației CS Mioveni chiar la primul meci din debutul play-off-ului Ligii a doua, iar în
cursul zilei de vineri a acordat un scurt interviu pentru Ediție.ro.
Mario, cum a fost primul tău meci oficial din postura de titular în poarta Științei? Ai avut
emoții?
A fost ceva special, o mare onoare pentru mine. Visul meu a devenit realitate și am apărat ca
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titular la Universitatea Craiova, iar acest lucru s-a întâmplat și la primul meci din play-off. Au fost
Accesări: 2831
și ceva mici emoții, dar au dispărut foarte repede deoarece am fost încurajat de toată lumea,
atât din staff, cât și de jucători. Le mulțumesc tuturor pentru susținere,dar nu în ultimul rând le
mulțumesc și membrilor familiei mele, cel care au fost mereu, dar mereu lângă mine și m-au
susținut.
În tur ai apărat la Filiași în Liga 3, acum aperi la Liga 2, cum a fost experiența de la echipa
unde președinte este Florin Spânu?
Așa este. Am apărat la Filiași în Liga 3, dar vreau să știți că acea experiență a fost foarte
benefică pentru mine și le mulțumesc tuturor celor de la Filiași. Evoluția mea de acolo a făcut ca
cei de la Universitatea să mă readucă înapoi mai repede decât eu mă așteptam. Acum am intrat
de două ori în poarta Universității din postura de rezervă și o dată ca titular. De câte ori se va
apela la mine eu voi intra să ajut echipa cât pot eu de bine din tot sufletul meu.
Ai discutat cu Vali David, antrenorul tău cu portarii de la Universitatea, cât a contat și
experiența dânsului?
Nea Vali este un antrenor și un om minunat. Evident că am discutat cu el înainte de meci și în
zilele premergătoare partidei, Dar să știți că nea Vali discută în permanență cu noi, nu doar cu
mine. Ne pregătește foarte bine pe toți patru. Vreau să știți că și Mircea Bornescu ne ajută pe
noi și comunică cu noi ori de câte ori avem nevoie de câte un sfat de la el. O face și la
antrenamente, dar și înainte de meciuri.
Cum ți-ai simțit colegii din defensivă în timpul partidei cu Mioveni, ai simțit că ești
protejat?
Colegii mei din defensivă m-au ajutat mult de tot. M-au încurajat pe toată durata partidei. Dar și
eu am încercat să îi ajut pe ei cât pot de mult și am comunicat cu ei pe toată durata partidei.
Cum este lupta ta pentru titularizare cu Popa, Mogoșanu și Taborda?
Lupta dintre noi este una foarte strânsă, dar în același timp e foarte frumoasă și atractivă.
Formăm o adevărată familie și ne încurajăm mereu unii pe alții, iar la antrenamente toți ne
pregătim sută la sută concentrați pentru ceea ce avem de făcut.
Cum te împaci cu școala și antrenamentele?
Aici este o situație mai dificilă, având în vedere că nu pot să fiu prezent mereu la ore. Dar încerc
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să fac tot posibilul pentru a ține pasul și cu școala, nu doar cu fotbalul.
Accesări: 2831
Știința a luat primul punct din play-off, cum vezi în continuare lupta pentru promovare?
Lupta pentru promovare este foarte strânsă, dar pe mine mă interesează doar de noi. După
părerea mea avem cel mai bun lot, cei mai frumoși suporteri din lumea asta(Peluza Sud 97) și
cele mai bune condiții de pregătire. Sunt sigur că absolut toți vom da totul pe teren meci de
meci pentru a ne bucura la sfârșitul campionatului de revenirea adevăratei Universitatea
Craiova în Liga 1.
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