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Mario Enache își dorește să apere cât mai bine la FC Universitatea Craiova.

Mezinul alb-albaștrilor, 16 ani, a acceptat cu mare plăcere să le ofere un inteviu pentru Ediție.ro
înaintea sărbătorilor de Crăciun. Goalkeeperul Universității a vorbit despre turul de campionat,
dar și despre planurile sale de viitor.
Mario, cum caracteriezi prim aparte a sezonului și cum a fost pentru tine?
Pentru mine personal a fost un sezon dificil, deoarece nu am putut evolua mai mult din cauza
unor accidentări, însă ma bucur din suflet că echipa a luptat meci de meci și noi am reușit să ne
distanțăm in fruntea clasamentului.
Cum este să crești în preajma unui portar cu experință așa cum este Sorin Mogoșanu?
Să cresc în preajma unor portari cu experiență precum Mogosanu,Roberto Bodea, dar și
Chindris este un lucru foarte bun pentru,deoarece am multe de învățat de la ei și le multumesc
pentru toate sfaturile primite pana acum. Au contat foarte mult pentru mine.
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Ești pregătit să aperi titular dacă în retur antrenorii vor apela la serviciile tale?
Cu siguranța! Pentru acest lucru mă pregătesc zi de zi la antrenamente. Dar sunt conștient că
trebuie să muncesc și mai mult de acum la fiecare antrenament, iar dacă stafful tehnic va apela
la mine, atunci eu vă spun încă de pe acum că voi da tot ce am mai bun sa îmi ajut echipa!
Ce ne poți spune de antrenorul tău cu portarii?
Nea Vali este un antrenor foarte bun care îmi oferă încredere și foarte multe sfaturi pe care
încerc sa le pun in aplicare cât mai bine. Dânsul a fost un foarte bun portar al Universității
Craiova și este o onoare pentru mine să fiu antrenat de domnia sa.
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Cum crezi tu că trebuie abordat returul, deși aveți încă din iarnă 13 puncte avans față de
locul doi?
Trebuie să ne pregătim foarte bine și sa abordam fiecare meci cu maximă seriozitate pentru ca
la finalul campionatului să sărbătorim promovarea alături de suporterii noștri minunați, cei care
de sunt alături de noi meci de meci indiferent de greutăți.
Dacă într-o zi vei ajunge să joci în străinătate sau la echipa națională îți vei mai aduce
aminte de FCU?
Momentan joc pentru echipa mea de suflet și încerc sa dau tot ce pot pentru a ajunge acolo
unde ne este locul in liga 1. Iar dacă voi ajunge să joc in străinătate Știința va rămâne pentru
toată viața mea în sufletul meu, deoarece aici la Știința este casa mea. In ceea ce privește
echipa națională cred ca orice jucător visează sa joace sub tricolor. Eu vizez acest lucru noapte
de noapte.Visez să apăr la FC Universitatea Craiova și la echipa națională.
Ce gânduri ai înainte de Crăciun față de suporterii lui FC Universitatea Craiova?
Le dorec la toți suporterii Științei sărbători fericite și un Crăciun fericit în mijlocul celor dragi. Din
returul campionatului îi așteptăm din nou în număr mare alături de noi.
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