EXCLUSIV. Bornescu: „ Ovidiu Stângă este cea mai bună soluție,
iar Peluza Sud 97 a avut o poziție excelentă!"
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Mircea Bornescu a vorbit pentru Ediție.ro despre instalarea lui Ovidiu Stângă pe banca
lui FC Universitatea Craiova.

Ovidiu Stângă a promovat în 2006 FC Universitatea Craiova în Liga 1, iar Mircea Bornescu este
convins că fostul internațional și jucător al Universității Craiova va face din nou același lucru cu
Știința și în vara anului viitor.
„Chiar stăteam și mă gândeam la ce antrenor se va decide oare domnul Adrian Mititelu?
Eu unul chiar mă gândeam în mintea mea la Ovidiu Stângă, deși nu știam ce vor alege ei
în final și nu știam că îl și contactaseră. Vă spun sincer acest lucru. Îl cunosc foarte bine
pe Ovidiu și mă bucur din suflet că el revine la Universitatea Craiova. A mai promovat
echipa asta în Liga 1 și sunt convins o va mai face încă o dată. El este craiovean sută la
sută și are în sânge spiritul Universității Craiova. Sunt convins că el nu vine pentru bani
la FC Universitatea Craiova. El revine să ajute această echipă să renască. Este cea mai
bună soluție.
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Nu trebuie să fie catalogat sub nicio formă ca trădător, deși a antrenat și cealaltă echipă
din Craiova. Cu toți trebuie să avem o altă mentalitate. Foarte multe lucruri s-au schimbat
în viața asta și au evoluat. Și eu am jucat la viața mea la Universitatea Craiova, Rapid,
Petrolul și Universitatea Cluj, iar lucrul ăsta înseamnă că sunt trădător? Nu! Suntem
profesioniști și avem familii de întreținut. Eu am plecat de la Universitatea Craiova când
dânșii au considerat că nu mai au nevoie de mine, iar dacă s-a luat atunci această
decizie, m-am conformat. Ce era să fac? Să mă las de fotbal și să nu mai joc la nicio altă
echipă că se supără un suporter sau altul? În 2013 Universitatea Craiova a mers pe mâna
lui Nicolo Napoli, iar cealaltă echipă din oraș l-a ales după Lincar pe Ovidiu Stângă. Ce
voiați să facă omul? Sunt convins că acum Ovidiu va da totul pentru ca echipa să revină
în Liga 1.

Chiar felicit poziția luată de Peluza Sud 97, am văzut-o, iar Andrei Preda a vorbit foarte
bine și a punctat cam tot ce se putea în acest moment. Băieții au dat dovadă de
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maturitate și de echilibru. Îi felicit pe băieții din Peluza Sud 97 pentru această poziție,
deoarece datoria lor este să susțină echipa, iar ei au realizat că acest lucru trebuie să se
facă prin unitate și prin liniște la echipă. FC Universitatea Craiova este pe primul loc.
Suporterii Universității au suferit destul la viața lor și au suferit deja prea mult. Ei sunt
conștienți că echipa este acum doar la un singur pas de revenirea în Liga 1. Repet:
poziția Peluzei Sud 97 este una excelentă. În acest moment trebuie asigurat un climat
propice pentru performanță din toate punctele de vedere. Salariile sunt plătite la zi,
galeria este lângă echipă, suporterii din țară susțin și ei Universitatea, doar uniți vor
reuși", a spus Bornescu.
„Eu unul, Mircea Bornescu, am învățat multe de la Ovidiu Stângă, iar el mi-a îmbunătățit
jocul cu piciorul!"
În continuare, Mircea Bornescu ne-a vorbit despre relația sa cu Ovidiu Stângă. „Domnilor,
Ovidiu Stângă are fotbalul în sânge. Voi credeți că un om care a fost cu România la două
campionate mondiale și la un campionat european a trecut prin fotbal ca gâsca prin apă?
Indiferent unde a lucrat sau unde lucrează, Ovidu știe fotbal mult. O să vedeți. Eu de la
Ovidiu am învățat foarte multe lucruri și am avut o relație specială cu el. Îi datorez foarte
multe lui Ovidiu Stângă.
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Păstrând proporțiile, voi îi știți jocul de picior al lui Neuer de la Bayern, nu? Îl știți bine. Ei
bine, cam așa m-a învățat pe mine Ovidiu Stângă să am jocul de picior, iar în 2006 jocul
nostru de construcție al Universității Craiova începea de la mine. Băieții aveau ordin de la
Ovidiu să întoarcă mingea la mine în diferite momente, iar eu dirijam construcția.
Lucrurile astea le exersam la antrenamente cu Ovidiu Stângă. Aveam totul calculat, iar
Ovidiu ne calcula chiar și minutele în care el considera că vom începe să marcăm. Eu le
urez multă baftă tuturor celor de la FC Universitatea Craiova, iar prin unitate sunt sigur
că echipa va avea multe de câștigat. Sunt convins că FC Universitatea Craiova va reveni
în Liga 1", a spus Bornescu.
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