Albu a vorbit din Slovenia despre duelul FCU-CSU. „Toată țara îl
așteaptă!"
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Dragoș Albu a spus că elevii lui Adi Mutu vor da 200 la sută pe teren împotriva celeilalte
echipe din oraș.

Căpitanul Științei, Dragoș Albu, 20 de ani, a acordat un interviu din Slovenia pentru Gsp.ro în
care a vorbit despre perioada petrecută de el în Olanda, despre marele Ilie Blaci, dar nu în
ultimul rând despre duleul dintre FCU și CSU din Liga 1.
„Am avut o experiență foarte utilă la Utrecht. Acolo m-am dezvoltat ca om, asta în primul
rând. M-am dezvoltat mental, să fiu mai puternic. Aveam 16 ani când am plecat de acasă,
un moment în care părinții îmi ofereau tot ce aveam nevoie. Când am ajuns în Olanda am
învățat totul. A fost foarte greu. Vor conta enorm acei ani pentru mine", a spus Albu.
Dragoș Albu a vorbit și despre încrederea pe care i-a acordat-o Adrian Mititelu.
"Mă responsabilizează mult. N-am decât să-i mulțumesc lui nea Adi că m-a susținut, că a
avut încredere în mine. Sper să lucrăm cât mai mult împreună și să avem rezultate. Nu
am vorbit prea mult, nu ni se permite. Tot ce știm dinspre el auzim de la conducere.
Vreau să-i mulțumim că ne susține mereu"
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despre meciul cu CSU
"Se vorbește de mult timp. Toată țara așteaptă acest duel. Va fi interesant, de la
suporteri până la echipă. Toți vor da 200%, va fi ceva frumos, cred eu.
despre Ilie Balaci: „A fost și va rămâne idolul meu. Am crescut cu Ilie Balaci. E icoana
Olteniei! Tata, de când eram mic, îmi vorbea despre Ilie Balaci. Așa am început să visez
să fiu ca dânsul. De aici și numărul 8."
despre cel mai mare vis al său, dar mesajul pentru fanii Științei.
„Să câștig titlul cu FCU Craiova. Și să jucăm în cupele europene. Iar după îmi doresc să
merg la un club din Spania. Îmi doresc să fie alături de noi, cum au fost și până acum.
Deși a fost pandemie, mereu au venit la cantonament și ne-au încurajat. Sper ca sezonul
acesta să aibă răbdare cu noi. Sunt convins că vom avea rezultate!"
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