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-No hai, copii, ziceți repede, de ce 
aveți nevoie?
- Păi... păi... știți, ne-ar trebui 
cam 10.000 de euro, noi cam atât am 
socotit că ar trebui.
- 10? Oai, no stai că mă apuc 
să dau telefoane.
Așa s-a născut recordul mondial de cel 
mai lung meci de baschet. În biroul de 
la OPC unde lucra atunci nenea Titi. 
Eram un grup tare fain, oameni cu 
multe idei și cu o foarte mare dorință de 
a le pune în practică. Dar dacă nu ar fi 
fost el, cel mai probabil am fi rămas 
doar cu ideile. Ilie Mitea a fost omul din 
gura căruia n-am auzit niciodată nu 
vreau sau nu pot. 

Și unde a pus el mâna, întotdeauna s-a 
văzut. Puțini oameni în lume au norocul 
să se nască cu un suflet atât de mare ca 
al lui. În sufletul ăsta am încăput toți, a 
încăput credința, a încăput familia, a 
încăput baschetul, au încăput animalele 
năpăstuite, am încăput toți. Iar el ne-a 
dus în cârcă, neobosit. Ani buni de acum 
înainte ne vom uita spre locul gol din lojă 
și ne vom aștepta să îl vedem roșu la 
față, cu pumnii în aer, încurajând 
echipa, suduind arbitrii, impulsionând 
toți oamenii din preajmă. Nenea Titi a 
fost întotdeauna prea mult și niciodată 
destul. E în tribune, și acum. Dacă în 
Sala Transilvania se va face vreodată 
liniște o să îl auzim, în surdină, cum 
strigă la Toci, „așa, copileee, vâr-o în 
coș, bravooo!!!” 

Mircea Vulc - Antrenor emerit
„[...] În anul 2004, FRB a cerut 
organizarea Campionatului European din 
2007 pentru juniori U18 (pentru prima dată în 
țara noastră), iar d-na Tocală, președinta FRB, m-a 
întrebat dacă îl putem ține la Sibiu. Titi era director la 
Protecția Consumatorului. I-am spus doamnei Tocală că el 
este omul care ar trebui numit directorul organizării acestui 
eveniment. Și chiar el a fost. În noaptea de dinaintea începerii vopseam 
amândoi liniile de volei, pentru care am primit observație că se mai vedeau.
Turneul a fost o reușită datorită lui în principal și a culminat cu acea calificare a 
juniorilor (tot pentru prima dată) în grupa A. Din acel moment, Titi a fost nelipsit 
de la meciurile echipei noastre, de multe ori venind special de la București 
(unde a lucrat în ultima perioadă). [...]
Aș avea multe de povestit despre Titi, dar...el nu mai este! Va rămâne 
întotdeauna în amintirea tuturor ca fanul cel mai înfocat al echipei noastre! Îmi 
este tare dor de el!”
Alex Kovacs - antrenorul U18  BC CSU Sibiu.
„Ilie Mitea, un om deosebit, săritor şi sufletul Sălii Transilvania, alături mereu 
de galerie. Dumnezeu să îl odihnească! Pentru majoritatea suporterilor 
 el va rămâne lângă noi.”

Bogdan Brylynski
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Cristi Crăciun - antrenorul U13 BC 
CSU SIBIU.
„Din păcate, anul acesta a plecat dintre 
noi cel mai mare susţinător al echipei 
din ultima perioadă. A fost unul dintre cei 
mai activi şi energici susţinători ai 
echipei, care, prin reacţiile din timpul 
meciurilor şi mai ales prin acţiunile din 
afara meciurilor, a ajutat echipa să 
ajungă unde este acum. Îţi mulţumesc 
pentru tot ce ai făcut pentru noi, Nea' 
Titi, şi sunt convins că Dumnezeu are un 
plan mai bun pentru tine acum.”

Laurențiu Buduleci - președintele secției de baschet CSU SIBIU
„[…] Întotdeauna mi-l amintesc drept un înfocat suporter al echipei, 
care se manifesta extrem de pătimaș pe parcursul meciurilor de baschet. A fost 
un apropiat al echipei care a încercat și a reușit să pună umărul la evoluția clubului de-a 
lungul timpului. Cu siguranță ne va lipsi enorm sprijinul pe care ni-l oferea din tribună, dar 
sunt convins că de acolo, de sus, ne veghează”.

Horațiu Floca - director CSU Sibiu
„Pe Ilie Mitea l-am cunoscut acum peste 20 de ani când lucram în presă și de la prima 
întâlnire cu domnia sa am rămas surprins de energia, buna dispoziție și optimismul său. 
[...] A fost un SUPORTER adevărat al echipei noastre. Un suporter care a pus mult suflet, 
multă pasiune, implicare directă și de multe ori discretă, în întreaga activitate CSU 
Sibiu.[...]
Am considerat că este normal să înființăm Bursa Ilie Mitea, acordată în fiecare an unui 
tânăr baschetbalist de perspectivă. În acest mod, Ilie Mitea va fi permanent alături de 
      noi, îi vom cinsti împreună memoria, în modul în care îi plăcea lui cel mai bine: 
 să ajute dezinteresat pe oricine apela la ajutorul său.”

Marian Cărăuș - fost președinte al 
C.A. al CSU Sibiu
„Un tip deosebit, coleric. Indiferent dacă 
era în tribună la un meci de baschet sau 
acasă, în curte, era același om.
Pentru mine, pierderea sa, la fel ca în 
cazul d-lui dr. Costea, a însemnat 
enorm, prin diminuarea colectivului din 
care împreună făceam parte, alături de 
dl. Mircea Vulc, Cristian Bicher, Florin 
Apostu și Horațiu Floca.”

Dan Fleșeriu - antrenor principal CSU Sibiu.
„Mulți antrenori și-ar dori să aibă energia și capacitatea de a influența echipa și 
oamenii din jurul ei, așa cum a făcut-o Ilie Mitea.

Cu o calitate deosebită de a fi lider și cu o pasiune și emoție duse la 
extrem, Sala Transilvania și nu numai, va fi mai săracă începând din 
acest sezon.”

1952 - 2018
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Alexandru Rubint
antrenor BC CSU SIBIU U16
„Domnul Mitea a ajutat și a fost mereu aproape de CSU Sibiu. Toți cei care 
vin la meciuri, suporteri mai vechi sau mai noi ai echipei, au văzut cu câtă 
intensitate trăia fiecare meci. De oameni ca el echipa va avea mereu 
nevoie. Dispariția lui prematură a fost și este o pierdere mare 
pentru CSU Sibiu."

Florin Iacob - liderul galeriei sibiene
„Sibiul a pierdut un mare om, CSU a 
pierdut cel mai înfocat suporter. Nea' Titi 
a fost omul care ajuta necondiționat pe 
oricine avea nevoie. Noi, suporterii, am 
pierdut omul care ne-a fost mereu 
aproape și ne-a susținut necondiționat. 
Sala Transilvania îi va simți lipsa, dar de 
acolo de sus sunt convins că ne va 
susține alături de Toci.
Rămas bun, nea Titi, vei rămâne 
mereu în inimile noastre!”

Claudiu Muntean - jucător  CSU FOREST SIBIU ’95
„Domnul Mitea era omul care putea influența 
deciziile unui arbitru (pro și contra, depinde de arbitru) prin energia pe care 
o avea, o energie ce-i venea probabil din dragostea pe care o avea pentru CSU. El nu 
numai că punea presiune pe arbitri, ci era și omul care, dacă vreun jucător avea vreo 
problemă, se implica direct în rezolvarea ei. Cred că ar fi de folos pentru CSU dacă ar 
apărea încă câțiva Mitea. Ar trebui inventat un alt Mitea. Dumnezeu să-l odihnească!“

Claudiu Hila - Președinte Asociația Al 6-lea Jucător
„Domnul Mitea a fost o surpriză totală pentru mine. Îl știam din vedere din sală, dar nu 
interacționasem cu el până acum 12 ani. În 2006 s-a înființat Asociația Al 6-lea Jucător, 
iar una din primele noastre idei a fost cea legată de organizarea la Sibiu a unui record 
mondial, cel mai lung meci de baschet din lume. Părea imposibil de realizat de o mână de 
suporteri. [...] Când am discutat cu domnul Mitea despre proiect, dintr-o dată nu mai suna 
imposibil, ci realizabil, cu confirmări pe bandă rulantă, inclusiv de la Federația Română 
de Baschet. 
[...] Un suflet uriaș, cum nu am întâlnit până acum, care a avut enorm de multe realizări în 
viață, iar una dintre  ele este că a reusit, prin contribuția decisivă a dânsului, să facă o 
mână de suporteri, cei ai CSU Sibiu, să se mândrească cu un record mondial. Astfel de 
persoane nu 
     mor niciodată. Continuă să trăiască prin impactul puternic al acțiunilor din 
                timpul vieții lor, prin amprenta lăsată asupra altor oameni. Și nu au 
                        fost puțini cei pe care domnul Mitea i-a indrumat, motivat, 
                                     încurajat, ajutat. Sibiul e mai sărac fără 
                                    dumneavoastră, d-le Mitea, dar veți 
                                                    rămâne întotdeauna o parte 
                importantă din noi.

Viorel Hizo - Legendarul antrenor sibian
„Titi Mitea mi-a fost un prieten apropiat 
pe care l-am cunoscut cu mult înainte de 
Revoluție. Venea la terenul de fotbal și 
la meciurile echipei Inter Sibiu. A sprijinit 
în permanență sportul sibian. La 
baschet, tribuna va fi cu siguranță mai 
tristă fără acest mare sufletist.
Acum trei săptămâni vorbeam cu Jean 
Valvis, un alt prieten apropiat, despre 
Titi. Am petrecut destul de mult timp 
împreună la Piatra Neamț unde eu 
antrenam, iar el era prefect al județului 
și nu am auzit pe nimeni, niciodată, să 
vorbească de rău despre acest om."

1952 - 2018
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Sezonul competițional 2018/19 demarează în mod oficial pe 20 septembrie pentru 
campioana în exercițiu a României, angrenată în Basketball Champions League, 
aproximativ o săptămână mai târziu pentru 14 echipe angrenate în grupele valorice B și C, 
iar în prima săptămână a lunii octombrie anul curent să înceapă pentru celelalte echipele 
angrenate în principala grupă valorică. În cele ce urmează alcătuim un Power Ranking ce 
include echipele din primele două grupe valorice pe baza informațiilor disponibile până la 
data de 13 septembrie anul curent.
Grupa valorică A

1. U-BT Cluj-Napoca
Revenirea lui Vlad Moldoveanu, cel mai important, valoros și experimentat jucător român 
al momentului, propulsează automat echipa de pe Someș în pole position. Lipsește un al 2-
lea român U23 cu experiență lângă Nandor Kuti, dar prea puține echipe, inclusiv în prima 
grupă valorică, se pot mândri că stau mai bine la acest capitol.

2. CSM CSU Oradea
Mizează pe continuitate în raport cu echipa care a jucat finala Cupei României și a câștigat 
Liga Națională în sezonul precedent. Nu este lipsită de probleme nici de această dată. 
Similar echipei din Cluj-Napoca, formația antrenată de Cristian Achim va avea un alt 
program, incluzând participarea în cupele europene, lucru ce a afectat în anii anteriori 
parcursul acestor echipe.

3. BC CSU Sibiu
Sub comanda lui Dan Fleșeriu, formația de pe Cibin a devenit o echipă extrem de 
combativă și este una dintre puținele, dacă nu singura, din LNBM care, indiferent de 
formula în care joacă și de numele, potențialul sau forma adversarului, dă totul pe parchet. 
În acest sezon, echipa sibiană are un plus de experiență, de calitate și continuă să fie o 
formație extrem de fizică. Va fi de urmărit cât de dominantă poate să fie CSU Sibiu în spațiul 
de trei secunde, în ambele faze ale jocului, în actuala formulă.

4. BCM U FC Argeș Pitești
Un nou antrenor principal și un lot de jucători schimbat aproape în totalitate pentru 
alb-violeți. Aceștia au în prezent o rotație foarte adâncă. Dispun de șase jucători 
străini împreună cu trei români U23 ce pot intra oricând pe parchet, respectiv cel 
puțin doi autohtoni cu experiență. Rămâne de văzut cum se vor apăra piteștenii cu 
precădere la perimetru.

5. SCM Universitatea Craiova
Formația alb-albastră mizează pe un nou și totuși vechi antrenor. Este vorba despre Aco 
Todorov, care de această dată a avut posibilitatea să recruteze ce jucători și-a dorit. În lot 
se regăsesc străini cu experiență în Liga Națională, cunoscuți că pot fi extrem de 
 periculoși în special într-o echipă care nu este cotată drept mare 
 favorită la vreun trofeu. La capitolul autohtoni mizează exclusiv 
  pe jucători români tineri, sub 23 ani.

Power Ranking LNBM la mijlocul lunii septembrie 2018
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6. SCM Timișoara
În pofida problemelor administrative, a datoriilor și a aspectelor ce nu țin în mod direct de 
latura pur baschetbalistică, dar care influențează activitatea unei echipe, SCM Timișoara a 
construit un lot de jucători competitiv pentru noul sezon competițional. Leii din Banat au o 
echipă aproape nouă. Antrenorul Miodrag Perisic a recrutat trei jucători ex-iugoslavi 
extrem de interesanți respectiv doi americani. Lotul Timișoarei a fost completat prin 
aducerea lui Cătălin Baciu.

7. Dinamo Știința București
Informațiile complete și mai ales oficiale lipsesc dinspe acest nou proiect. Cert este că 
Dinamo vine cu infrastructura și brand-ul, iar Știința de partea baschetbalistică. De altfel, 
tot neoficial, staff-ul tehnic este format se pare din Tudor Costescu și Ionuț Bâscoveanu, 
tandemul care a ghidat România spre titlul european U20 masculin Divizia B în urmă cu un 
an. 

8. CSA Steaua București
Proiectul în care militarii au fost implicați alături de CSM București s-a încheiat, însă CSA 
Steaua rămâne cu locul în prima grupă valorică. Comunicarea este inexistentă până la 
această oră, astfel încât nu există niciun fel de informații oficiale. La capitolul zvonuri, 
Andrei Mandache și Radu Vîrnă sunt autohtonii cu care roș-albaștrii vor începe sezonul.

1. CSO Voluntari
Echipa antrenată de Eugen Ilie a anunțat deja câteva mutări, fie că este 
vorba despre transferuri, ori de prelungiri de contracte. Ilfovenii vor avea un nucleu de 
jucători români cu experiență în primul eșalon, dar și o serie de străini capabili să ajute. 
Rămâne de văzut în ce fel vor contribui tinerii autohtoni, a căror rol va fi important în fiecare 
echipă în actuala stagiune.

2. Cuza Sport Brăila
Câștigătoarea Ligii 1 la baschet masculin - ediția 2017/18, formația din Brăila a anunțat 
deja legitimarea a patru jucători străini. Toți nord-americani. Este de așteptat ca această 
formație să mizeze pe o parte importantă a jucătorilor autohtoni care au contribuit la 
rezultatul din sezonul anterior.

3. ABC Athletic Constanța
Antrenată de către Alexandru Olteanu, formația de la malul Mării Negre a avut un parcurs 
solid în ediția 2017/18 a Ligii 1 la baschet masculin. În noul sezon, Athletic Constanța a 
reușit să atragă doi români cu experiență în LNBM, respectiv să legitimeze patru jucători 
străini. La românii sub 23 ani se va miza pe localnici.

4. CSM Mediaș
Informațiile lipsesc cu desăvârșire referitor la formația de pe Târnava Mare, 
 care se dorește a fi continuatoarea lui Gaz Metan în orașul care 
   din punct de vedere baschetbalistic se identifică cu 
  numele profesorului Octavian Șerban.

Power Ranking LNBM la mijlocul lunii septembrie 2018
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LOT BC CSU Sibiu 

Staff tehnic
Dan Fleșeriu - antrenor principal
Cătălin Vulc - antrenor secund
Alex Mureșan - preparator fizic
Ciprian Pungă - maseur
Ionuț Georgescu - team manager

„Urmează un sezon interesant se pare, mai intens și mai spectaculos datorită 
faptului că jucăm doar cu primele 8 echipe - cele mai bune, astfel încât, din 
prima fază, meciurile vor fi tari și echilibrate. 
Noi am început pregătirea cu un cantonament în Serbia, într-o formulă 
aproape completă încă din primele zile. Băieții au tras tare toată perioada asta.
 Așadar, avem toate premisele pentru a fi bine pregătiți pentru un sezon bun în 
care dorim și sperăm cu toții să ne depășim performanța realizată în ultimele 
două sezoane, mai ales în PlayOff”, a spus Dan Fleșeriu, antrenor principal 
BC CSU Sibiu. 
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Număr 
Echipament Nume Vârstă Înălțime Greutate

0
2
4

6
7
8
11
12
13
14

22
20

31 Isaiah Philmore

Kevin Hardy
Lucas Tohătan
Justas Tamulis
Monyea Pratt
Mirel Dragoste

Aurelian Gavriloaia
Wilhelm Brosser

Sebastian Costeiu
Cristian Cerbu
Alexandru Varga
Cristopher Cooper
Dragoș Gheorghe

5

25
19

31
24

19
23
19
15
21

23
28

29

24

2.00
1.88
1.86

1.96
1.84
1.93
1.96
1.80
1.78
1.90

2.02
2.05

2.03

1.96

115 kg
82 kg
91 kg

96 kg
82 kg
93 kg
83 kg
114 kg
66 kg
90 kg

100 kg
118 kg

107 kg

87 kg

Poziție

Center
Point Guard
Point Guard

Forward
Point Guard

Forward

Forward
Point Guard

Forward

Center
Center

Center

Forward

Forward

Randal Falker 32



Lot U-Banca Transilvania Cluj-Napoca

„Obiectivul nostru, la fel ca în 
fiecare sezon, este câștigarea 
campionatului, a Cupei României 
și a Supercupei României, nu 
putem avea alt obiectiv.  

Ne dorim de asemenea un 
parcurs cât mai lung în FIBA 
Europe Cup”. Mihai Silvășan
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Branko Ćuić               
Nicolae Foalea                    
Claudiu Man                  
Tudor Cătălin Pintea     
Adrian Resteman              

Csaba Mott                      

Kyndall Dykes 0 FUNDAȘ

Kuti Nandor 32 FUNDAȘ

Stanimir Marinov

Andrei-Sergiu 
    Mureșan

Aleksandar Rašić

Peđa Stamenković

Andrei Calnicenco

Vlad Moldoveanu

Anders Teir

David Vida

Tony Easley

Rolland Török

Jason Washburn

23

6

18

34

11

1

41

35

12

14

42

192

197

193

181

193

192

201

206

198

194

205

203

210

90 kg

95 kg

88 kg

77 kg

84 kg

85 kg

96 kg

104 kg

84 kg

90 kg

92 kg

105 kg

112 kg

FUNDAȘ

FUNDAȘ

FUNDAȘ

EXTREMĂ

EXTREMĂ

EXTREMĂ

EXTREMĂ

PIVOT

PIVOT

PIVOT

Nume
Număr

Echipament Înălțime Greutate Poziție

STAFF Tehnic
Antrenor principal
Antrenor secund 
Antrenor secund
Fitness Coach
Fitness Coach
Kinetoterapeut
Kinetoterapeut

                 Maseur 

CONDUCĂTOR DE JOC



Lot BC Khimik Yuhzny

„Suntem foarte recunoscători pentru că ne-ați invitat la acest turneu. Vom 
avea ocazia să concurăm cu cele mai puternice echipe din România, 
ceea ce va fi o experiență minunată pentru echipa noastră, destul de 
tânără în acest sezon. 

Chiar și așa, în ciuda vârstei și a lipsei de experiență, promitem că 
spectatorii vor vedea meciuri strânse”, antrenorul - Vitalii Stepanovskyi.

Pag. 10

JONES, CHRISTIAN
MALCHEVSKYI, VITALII

 KOZAK, VADYM
MARCHENKO, KYRYLO
RAHIMSHAIKOV, ANUAR
PAVLOV, SERHII
EDWIN, DEON
VOINALOVYCH, ANDRII
RIABCHUK, OLEKSANDR
(CAPTAIN)
KOVALOV, ARTEM
ANTYPOV, OLEKSANDR
SYDOROV, ILLLIA

25 1.98 108 kg center
31 2.01 99 kg forward
19 1.83 77 kg guard
21 1.92 80 kg guard
21 1.93 82 kg guard
21 2.06 102 kg forward
26 1.90 94 kg guard
18 2.03 92 kg forward

29 1.85 90 kg guard

21 2.04 86 kg forward
23 2.04 104 kg center
22 1.83 83 kg guard

2
3
4
5
7

13
15
17

19

35
42
55

Număr 
Echipament

Nume Vârstă Înălțime Greutate Poziție



Lot ACS Târgu Jiu
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Staff: 
Răuț Ioan - Laurențiu - COACH
Alionescu Claudiu - ASS. COACH
Drondoie Alin - KINETO
Stănoiu Vlad - FIZIO COACH

Lot CSO VOLUNTARI

Staff: 
Șipoș Alin - PREȘEDINTE 
Căruțașu Virgil - MANAGER 
Ilie Eugen - ANTRENOR PRINCIPAL
Mușat Sergiu - MASEUR

Vasile Eduard

Răceanu Remus
Danciu Raul

Bălcescu Eduard

Roșu Adrian

Bratoloveanu
Răzvan
Berca Alexandru

Deconescu Marius

Joe Howell

Kevin Allen

Cadu Albert

Nume
Număr
Echipament Înălțime Greutate Poziție

7 1.91 85 PF

6 1.82 70 PG
9 1.97 85 PF

14 1.89 86 SG

12 1.95 97 SG

11 1.89 85 SG

8 1.84 81 SG

4 2.03 98 PF-C

13 1.88 90 PG

51 2.11 115 C

15 1.98 90 F

DUMITRESCU VLAD

POPESCU DANIEL
LAZĂR MARIO

GÎRGBEA TUDOR

DRAGILĂ MIHAI

MAINEA CRISTIAN

SVETOZAR POPOVICI

STĂNESCU CEZAR

ZEIGLER TREY

NWANKWO ARON

VUKOVIC PETAR

NEAGOE MIRCEA

FARINI GEORGE

2

1/2
4/5

3/4

1/2

1

1

2/3

3/4

5

5

4/5

1/2

190

185
201

195

185

185

195

194

196

200

211

200

178

24

33
22

14

35

4

3

6

0

7

10

12

2



Laurențiu Buduleci, președintele 
secției de baschet CSU SIBIU
„[...] Dincolo de actul medical în sine, 
era un om extrem de dedicat părții de 
recuperare medicală sportivă și am 
considerat că a făcut mult peste 
posibilitățile pe care le-a avut la 
îndemână din punct de vedere al 
tehnologiei medicale, de-a lungul 
vremii.
Experiența lui ne-a fost benefică zeci 
de ani la rând, iar contribuția lui a 
cântărit greu în fiecare performanță pe 
care echipa noastră a atins-o.”

Marian Cărăuș, fost președinte al C.A 
al CSU SIBIU.
„Un om deosebit, un prieten adevărat, 
iar pentru Medicina Sportivă - un 
adevărat profesionist.
Ne-am cunoscut print-un prieten comun 
în anul 1973, pe vremea când activa la 
Inter Sibiu. L-am convins foarte repede 
să vină alături de noi, la echipă.
Îmi amintesc faptul că nu începea niciun 
meci până nu se ocupa de fiecare 
jucător în parte. A participat la fiecare 
deplasare a echipei, fiind un adevărat 
amic în cadrul colectivului.”

Alexandru Rubint - antrenor BC CSU SIBIU U16
„Pe doctorul Costea l-am cunoscut din primul an în 
care am început să joc baschet – un om foarte dedicat meseriei 
și dispus să ajute oricând. Atât pe parcursul carierei mele de jucător, cât și a 
celei de antrenor la copii, am avut mereu parte de ajutor și sfaturi din partea 
dumnealui.“
Viorel Hizo - legendarul antrenor sibian
„Pe domnul doctor Costea l-am cunoscut acum mai bine de 50 de ani, pe vremea 
când eram jucător. Țin minte că și-a început activitatea în salonul în care avea doar 
un birou, o bicicletă și un scăunel. A fost un om dedicat sportului care a ajutat foarte 
mult antrenorii, jucătorii și a știut să vină cu un cuvânt bun, un sfat bun. A fost ca un 
părinte pentru toți jucătorii. A fost dedicat total echipelor de fotbal și de baschet cu 
care a obținut performanțe frumoase. Să nu uităm că în Sibiu au fost mulți sportivi de 
valoare în loturile naționale de atletism, gimnastică, de exemplu, și că toți au fost 
sprijiniți la un moment dat în carierele lor de domnul doctor Costea. Prin tot ceea ce a 
făcut și-a lăsat amprenta asupra sportului sibian.“
Cristi Crăciun - antrenorul U13 BC CSU SIBIU
„Domnul Costea a fost pentru noi un protector, un ajutor şi de cele mai multe ori cel 
mai bun sfătuitor. Nu pot număra de câte ori ne-a „reparat” şi de câte ori a fost omul 
care a 
      sărit primul în ajutorul nostru. Cuvintele nu sunt cu siguranţă îndeajuns să îi 
                mulţumim pentru tot ce a făcut în lunga lui carieră alături de echipă. 
                           Pot doar să îi mulţumesc şi să promit că nu îl voi uita 
                                     niciodată. Dumnezeu să îl odihnească.”
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Dan Fleșeriu, antrenor principal 
CSU SIBIU
„Pentru mine, dr. Costea a fost omul la 
care părinții mei apelau de fiecare dată 
când eu sau fratele meu aveam 
probleme de sănătate. Era prietenul 
nostru, nu doar doctorul nostru.
Pentru CSU a fost la fel, nu doar doctor 
al echipei, ci și un membru important al 
familiei care a fost și este CSU Sibiu.”

Alex Kovacs - antrenorul U18 BC 
CSU Sibiu
„Dr. Costea, un doctor cu caracter, avea 
întotdeauna o soluţie la ce probleme 
aveam pe vremea când jucam. A fost tot 
timpul alături de echipă şi cred că de 
unde este va fi mereu alături de BC CSU 
SIBIU.”

Horațiu  Floca, director CSU Sibiu
Din păcate, ediția din acest an a Memorialului Elemer Tordai găsește familia galben-
albastră mai săracă cu doi membri de seamă care au plecat prematur dintre noi. Sunt 
convins că, de acolo de unde sunt, vor urmări cu atenție evoluția echipei noastre, vor 
suferi la fiecare înfrângere sau se vor bucura de fiecare succes obținut de echipa 
sibiană.
„[...] Doctorul Alexandru Costea a fost părintele medicinei sportive la Sibiu. L-am 
cunoscut acum peste 15 ani când am intrat în CSU Sibiu și l-am avut tot timpul alături de 
echipă. Fie că a fost vorba de diagnostic, tratamente sau recuperare medicală, știința și 
profesionalismul dr-lui Costea au fost foarte importante pentru tot ce a însemnat și 
înseamnă BC CSU Sibiu. De asemenea, relaționarea în cadrul echipei, al familiei 
galben-albastre, nu se limita doar la problemele medicale. Am putut descoperi și învăța 
foarte multe de la medicul sportiv Alexandru Costea, pentru că ne împărtășea foarte mult 
din vasta experiență de viață dobândită de domnia sa. Cred că miile de sportivi sibieni 
care i-au trecut pragul cabinetului de medicină sportivă îi vor rămâne veșnic 
recunoscători și îl vor purta în memorie și în suflet mereu.”
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Au trecut 11 ani de când ne-am adunat 
cu toții sub umbrela acestei asociații și 
am scos la lumină o idee ce ne dădea 
ghes deja de ceva vreme, să intrăm în 
Cartea Recordurilor. Pentru noi, dar 
mai ales pentru echipa noastră iubită. A 
fost contribuția noastră la încă o treaptă 
spre recunoașterea internațională 
pentru Sibiu și pentru CSU.
Efortul a fost unul colectiv, dar greul l-
au dus cei 24 din teren. Toate grijile 
gravitau în jurul lor, mai ales dacă vor 
rezista fizic acestui maraton. Și dacă 
psihic vor reuși să se monteze pentru a 
duce la capăt provocarea. 

Unul dintre momentele decisive a fost 
vizita medicală pe care au făcut-o toți. În 
cabinetul unui medic ce întotdeauna s-a 
confundat cu excelența sportivă. Prin 
cabinetul său au trecut toți idolii noștri, 
atât din fotbal dar mai ales din baschet. 
Și au trecut și cei 24 de tineri jucători. Au 
intrat în cabinet niște băieți care băteau 
mingea pe maidan și au ieșit de acolo 
profesioniști.
Dacă cineva le-a insuflat încredere în 
forțele lor, dacă cineva i-a făcut să se 
simtă sportivi adevărați, domnul doctor 
Costea a fost acela. Iar recunoștința 
noastră este eternă.

Mircea Vulc - antrenor emerit
„Pe - doctoru' - îl știu din copilărie. Era omul care era aproape de toți sportivii! Apoi s-a 
îndreptat spre sportul său preferat (fotbalul), dar neuitând-ne pe noi. În 1994 i-a fost 
refuzată continuarea alături de echipa INTER de către antrenorul de atunci (Halagian). 
L-am întâlnit, mi-a povestit ce s-a întâmplat și l-am văzut foarte supărat. Sportul (nu doar 
fotbalul) era totul pentru el și simțea ca a fost dat deoparte! Atunci l-am întrebat dacă n-ar 
vrea să vină la baschet. S-a uitat lung la mine și m-a întrebat dacă eu CRED că ne va 
putea ajuta. L-am asigurat de asta! Doctoru', cred că a fost unul dintre cei mai buni 
diagnosticieni din țară! Nu a greșit NICIODATĂ!
A venit la noi, iar în primul an am câștigat titlul de campioni naționali! Îmi spunea: << Mă 
Mircea, am fost atâția ani la fotbal, sport pe care l-am iubit de mic și nu credeam că voi 
putea vreodată să mă atașez de alt sport. Dar acum simt cea mai mare bucurie din viața 
mea sportivă!>> Ne-am îmbrățișat și am plâns amândoi!
[...] A fost (ce urât sună...) un OM DEOSEBIT înainte de a fi UN DOCTOR în care toți 
aveam încredere.”

Bogdan Brylynski

1939 - 2018

Pag. 14Material realizat de Alexandra Savu, Cristina Radu și Călin Gavozdea



we basketball
www.ghostmedia.ro

PR | ADVERTISING | GRAPHIC DESIGN | PHOTOGRAPHY & FILM

Noi credem că prin comunicare putem schimba lumea.
 Modul în care comunicăm poate inspira oameni, crește vânzarile sau chiar

 să găsească oameni care au aceeași viziune cu noi.

Suntem GHOST pentru că misiunea noastră este de a aduce clienții noștri în față,
 să strălucească în timp ce noi suntem în umbră, fantoma din spatele comunicării strategice.

your business



Proiect cofinanȚat de Consiliul Local Sibiu 
şi Primăria Municipiului Sibiu prin Agenda Comunității

Sezonul XIII, nr. 187,
20. SEPT. 2018
 

* in memoriam Dr. Costea
* CSU SIBIU, lot și declarații
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