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MIHAI ENE, PLOIEȘTEANUL DIN LOTUL POLIST

Este mijlocaș ofensiv, s-a născut la 17 
ianuarie 1999, la Ploiești. 

A făcut junioratul la Viitorul Constanța, 
pentru care a jucat în Liga de Tineret 
UEFA în două ediții, în 2015 (la doar 16 
ani!) și în 2016/17, când dobrogenii au 
ajuns până în optimi, unde au fost elimi-
nați de Porto. Din cele șase meciuri ale 
acelei ediții, a jucat în cinci, iar în patru 
a fost titular, deși era cu un an mai mic 
decât limita de vârstă. 

În vara anului trecut a fost campion 
național U19 cu Viitorul, care a învins-o 
cu 4-0 în finala Ligii Elitelor pe Dinamo, 
meci în care a fost titular, la fel ca și 
Murariu, Vidrăsan și Bănică, alți jucători 
împrumutați de clubul lui Gică Hagi la ASU 
Politehnica. Din această generație 1999 
a academiei constănțene au mai făcut 
parte Drăguș, Mățan, T. Băluță și Boboc. 

Ene a fost internațional de juniori U15 și 
U16. În sezonul de toamnă 2018 a făcut 
parte din lotul Petrolului, nejucând însă 
niciun meci oficial. 

A venit la Politehnica în iarna acestui an, 
primind nr. 10 pe tricou.

PETROLUL LUI ILIE OANĂ ȘI-AL FRAȚILOR DRIDEA

În 1952, Flacăra București se mută la 
Ploiești. Noul club (pentru că e vorba de 
un club distinct, deși pe alocuri se consi-
deră continuitate între cele două grupări), 
Flacăra Ploiești, retrogradează din prima 
divizie în acel prim sezon.

Flacăra București era fostul Juventus (nicio 
legătură cu SC Juventus București, actuala 
Daco-Getica, prezentă în Liga I sezonul tre-
cut), înființată în 1924, campioană națională 
în 1930.

Trecând prin mai multe denumiri, Flacăra 
Ploiești devine Petrolul și, antrenată de 
legendarul Ilie Oană (cel care va da și nu-
mele celor două stadioane, aflate pe același 
loc), câștigă două titluri naționale conse-
cutive, în 1958 (când primele trei clasate 
termină la egalitate de puncte, caz unic în 
istorie, cu Știința Timișoara pe locul 3!) și 
1959. Jucătorul emblematic al echipei era 
internaționalul Dridea I, al cărui frate a fost 

de asemenea un component important al 
lotului.

În sezonul 1962/63, Petrolul devine prima 
echipă românească participantă în actu-
ala Liga Europa (numită pe atunci Cupa 
Orașelor Târguri, ulterior Cupa UEFA) și pri-
ma echipă românească prezentă în ”primă-
vara europeană”, fiind eliminată în sferturi, 
de Ferencvaros).

În 1966 este câștigat al treilea și ultimul titlu 
național. Echipa se califică astfel în CCE, 
unde o întâlnește pe Liverpool, campioana 
Angliei, națională care tocmai cucerise, în 
acel an, titlul mondial! Petrolul pierde cu 2-0 
pe Anfield Road, dar câștigă acasă cu 3-1 și 
se joacă un meci de baraj, pe teren neutru 
(nu exista încă regula golurilor marcate în 
deplasare). La Bruxelles, pe Heysel, ”The 
Reds” se impun cu 2-0.

Petrolul are în palmares și trei Cupe ale 
României (1963, 1995, 2013).

În 2013, Petrolul o ”absoarbe” pe Astra 
Ploiești (ulterior reînființată și mutată la 
Giurgiu). În 2016, Petrolul a retrogradat din 
Liga I și s-a desființat, intrând în faliment. 

În acel an, suporterii au înființat, pe mo-
delul Druckeriei, Petrolul 52, înscrisă în 
D4. Echipa a promovat doi ani consecutivi, 
astfel că acum se află în eșalonul secund, 
cu șanse mari de accedere în Liga I. Între 
timp, în 2017, a fost recuperat și palmaresul, 
Petrolul 52 devenind Petrolul.  

În 2011 s-a inaugurat noul stadion Ilie Oană 
(15.073 de locuri), construit pe locul celui 
vechi.

LOTUL POLITEHNICII

PORTARI: Murariu, D. Munteanu, Borbei

FUNDAȘI: Motreanu, Jurj, Mera, Coadă, Scutaru, Cherecheș, Cojocaru

MIJLOCAȘI: B. Vasile, Vidrăsan, Ignea, Dros, A. Manea, Bedea, M. Ene, Trip, Bâte, Gașpar, D. 
Radu, Schieb, O. Ursu

ATACANȚI: Cr. Ene, I. Plămadă

ANTRENOR: Cosmin Petruescu
ARTICOLE DE OCTAVIAN STĂNCIOIU
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PROGRAM DE MECIURI

Martie

ETAPA A 26-A
SÂMBĂTĂ, 23 MARTIE, ORA 11

Luceafărul Oradea – Aerostar Bacău

Energeticianul Tg. Jiu – CS Mioveni

CS Baloteşti – Ripensia Timişoara

Pandurii Tg. Jiu – Dacia Unirea Brăila

Metaloglobus București – SSC Farul 
Constanța

SÂMBĂTĂ, 23 MARTIE, ORA 13

Academica Clinceni – UTA Arad

DUMINICĂ, 24 MARTIE, ORA 13

Sportul Snagov – ACS Poli Timişoara

DUMINICĂ, 24 MARTIE, ORA 15:30

FC Chindia Târgovişte – Daco-Getica 
Bucureşti

DUMINICĂ, 24 MARTIE, ORA 18

Politehnica Timişoara – Petrolul Ploieşti

DUMINICĂ, 24 MARTIE, ORA 20

Universitatea Cluj-Napoca – FC Argeş 
Pitești

DOI LA SUTĂ

Până în data de 31 iulie 2019 Politehnica Timi-
șoara va desfășura tradiționala campanie de 
strângere de formulare de redirecționare a 2% 
din impozitul pe venit.

Acest procent din taxele tale datorate statului 
a reprezentat până acum o sursă importantă de 
venit pentru noi (spre exemplu, anul trecut am 
reușit să încasăm aproape 15.000 EUR dintr-un 
număr de 1000 formulare completate). Pentru 
acest an ne propunem mai mult, având o țintă 
de 1500 formulare completate.

Prin această campanie clubul nostru își propu-
ne să obțină fonduri suplimentare pentru con-
solidarea echipei și pentru asigurarea necesi-
tăților construirii unui club solid și promovării 
într-un eșalon superior.
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