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Alex Blidar s-a acomodat cu atmosfera de la FC Universitatea Craiova.

În această iarnă, Știința l-a transferat pe juniorul Alex Blidar, 17 ani. Tânărul fotbalist se află
acum acasă, în sânul familiei sale, după ce conducătorii Universității au decis să le dea vacanță
fotbaliștilor, forțați de problemele foarte mari cauzate de Covid 19. În plus, România a și intrat în
stare de urgență.
Alex Blidar a recunoscut, pentru Ediție.ro, că îi pare rău că a plecat acasă, dar că este
conștient că sănătatea tuturor este mai prsesus de orice.
"Mă simt din ce în ce mai bine la FCU și chiar îmi pare rău că a trebuit să plecăm acasă.
Însă asta este situația și este bine să ne protejăm de acest virus. Domnul Dan Vasilică
are grijă de noi și în vacanță. Dânsul ne-a dat un program individual, iar eu îl voi urma
fără niciun fel de discuție. Acest program ne face să ne întoarecem la echipă cu un tonus
foarte bun de antrenamente. Vom avea aceeași energie dacă vom lucra exact cum ne-au
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cerut domnul Dan și Mister.

Îmi place foarte mult la FC Universitatea Craiova, deoarece în acest colectiv este
seriozitate maximă și pot ieși doar rezultate bune, cu siguranță această echipă merită
promovarea. Mă bucur că am făcut acest pas important în cariera mea și vreau să profit
la maximum de fiecare șansă pe care o voi avea", a spus Blidar.
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