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Aurică Țicleanu este de părere că Mădălin Ciucă trebuie să rămână în staff-ul lui FCU!

Fostul mare fotbalist al Craiovei Maxima, Aurică Țicleanu, 60 de ani, a mărturisit pentru
Ediție.ro că Mădălin Ciucă și Robert Săceanu trebuie să facă amândoi echipă în staff-ul de
conducere al lui FCU.
Mădălin Ciucă a anunțat deja conducerea lui FC Universitatea Craiova că a decis să pună punct
activității de fotbalist după ce a ajuns la 36 de ani. Însă Aurică Țicleanu este de părere că
oficialii Științei trebuie să facă toate eforturile ca să îl convingă pe fostul căpitan al alb-albaștrilor
să continue alături de Săceanu, la Știința, din postura de conducător.
"Adrian Mititelu și Marcel Pușcaș sunt cei care decid, dar un om ca Mădălin Ciucă nu ai
cum să îl pierzi din cadrul clubului. Mădălin se identifică cu Universitatea Craiova, iar
acest lucru nu îl poate contesta nimeni. Mădălin Ciucă înseamnă Universitatea Craiova,
iar el a fost unul dintre liderii și căpitanii acestei echipe. Oamenii nu au cum să îl uite.
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Ciucă si Săceanu pot să facă o echipă de conducere în cadrul Universității așa cum era
Meme pe timpuri la Steaua. Pe Robert îl văd un pic mai sus în conducere, un ultim liant
lângă Marcel Pușcaș, iar Mădălin trebuie să fie lângă băieți în viața cotidiană de zi cu zi.
Acest om a acumulat multă experință în fotbal și este păcat să nu rămână la
Universitatea.
Îl cunosc bine pe Ciucă. Nu uit că m-a ajutat la Universitatea și din postura de fundaș
stânga. Acest băiat este un adevărat caracter și eu cred că trebuie să rămână în structura
acestui club. El s-a născut să fie lider. El se identifică cu regiunea celor mai pătimași
suporteri din România. Dacă eu o să revin vreodată la acest club? Poate că este mai
bine mai devreme decât mai târziu, iar eu cred că acum este timpul", a spus Țicelanu
pentru Ediție.ro.
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