
POLI SUNTEM NOI

94EDIȚIA

PROGRAM DE MECI CONCEPUT 
ȘI REALIZAT VOLUNTAR DE DRUCKERI

LIGA A II-A, ETAPA A 32-A 
VINERI, 26 APRILIE 2019, ORA 19 

TIMIȘOARA, STADION DAN PĂLTINIȘANU 
POLITEHNICA TIMIȘOARA  

ACS POLI

FOTO: ADRIAN IACOB

program94.indd   1 23-Apr-19   11:14:39 PM



CRISTIAN ENE, VÂRFUL 
CRESCUT DE HAGI

Este vârf de atac, s-a năs-
cut la 29 iulie 1997, la Tulcea. 
A făcut junioratul la Delta 
Tulcea, Farul și Viitorul (într-o 
generație cu Dragoș Nedelcu, 
Cicâldău și Cristian Manea). 

A jucat în două ediții ale Ligii 
de Tineret UEFA (în total în 8 
meciuri, marcând două goluri), 
2015/16 și 2016/17. În ultima 
dintre ele, când dobrogenii s-au 
calificat în optimi, unde au fost 
eliminați de Porto, Ene a jucat în 
toate cele 6 meciuri (fiind titular 
în cinci), înscriind cu Zürich și 
FC Copenhaga, și fiind deseori 
simultan în teren cu Mihai Ene. 

Pentru seniorii Viitorului a 
jucat în două meciuri oficia-
le, ambele în sezonul 2017/18 
al Cupei României și marcând o ”dublă” 
cu CSM Școlar Reșița (4-2 în deplasare). 
În Liga I a fost o dată rezervă, în 2017. 

A fost internațional de juniori U19, în-
scriind trei goluri în preliminariile Euro 
2016 la această categorie de vârstă. 

În sezonul de toamnă al acestei ediții a 
ligii secunde a disputat 9 meciuri pentru 

”U” Cluj (la care fusese împrumutat în 
iarna anului trecut), marcând un gol, 
când a deschis scorul în deplasarea cu 
Pandurii (scor final 5-1). A evoluat și contra 
Politehnicii (1-0 pentru alb-violeți pe ”Dan 
Păltinișanu”), ca titular, schimbat la pauză. 

Este împrumutat până în vară la 
Politehnica, pentru care a marcat un 
gol în meciuri oficiale, primul al vic-
toriei, 4-0, cu Dacia Unirea Brăila.

LOTUL POLITEHNICII

PORTARI: Murariu, D. Munteanu, Borbei 
FUNDAȘI: Motreanu, Jurj, Mera, Coadă, Scutaru, Cherecheș, Cojocaru 
MIJLOCAȘI: Dros, Vidrăsan, B. Vasile, Ignea, D. Radu, A. Manea, Bedea, M. Ene, Trip, Bâte, 
Gașpar, Schieb, O. Ursu 
ATACANȚI: Cr. Ene, I. Plămadă 
ANTRENOR: Cosmin Petruescu

ACS POLI, ÎN INSOLVENȚĂ ȘI LA UN PAS DE LIGA A III-A

ACS Poli s-a înființat în 2012, care va 
rămâne un punct de inflexiune în is-
toria fotbalului timișorean (dar, de-
spre asta, într-un articol viitor).

Clubul era sprijinit de Primăria Timișoara, 
Consiliul Județean Timiș și Universitatea 
Politehnica, revendica palmaresul polist 
și a preluat locul din Liga a II-a al lui AC 
Recaș (care, avându-l pe Cosmin Petruescu 
antrenor, tocmai promovase, în premieră, 
în eșalonul secund). Catalizatorul apariției 
lui ACS Poli a fost Nicolae Robu, tocmai 
ales, în acel an, primar al Timișoarei.

În 2013, la prima participare, ACS Poli 
ocupă locul 2 în seria a II-a a ligii secunde, 
promovând în Liga I. În 2014, termină pe 
16 (din 18) în elită și retrogradează. În 
2015, termină pe 1 în seria a II-a a Ligii a 
II-a și repromovează. În 2016 se clasează 
pe 13, penultima, în Liga I și cade iar.

Acest joc B-A-B-A a luat sfârșit în vara 
anului 2016, ”grație” desființării Rapidului. 
Astfel, ACS Poli a rămas pe loc vacant 

în Liga I şi s-a salvat de la retrogradare, 
deşi a început sezonul cu o penalizare 
de 14 puncte!! În acel sezon, echipa (an-
trenor, Ionuț Popa) a evoluat în semifina-
lele Cupei României și în finala Cupei Ligii 
României, pierdută (0-2) cu Dinamo!!

Va retrograda însă în anul următor, adică în 
2018. Din cauza situației financiare, clubul a 
intrat, în toamna anului trecut, în insolvență.

Acum se află pe locul 19, penulti-
mul, în Liga a II-a, la nu mai puțin de 
11 puncte de locurile salvatoare.

ACS Poli a pornit la drum evoluând pe 
stadionul Dan Păltinișanu și având cu-
lorile alb-negru. Între timp, gruparea a 
primit culorile poliste, alb-violet, nu însă 
și palmaresul… Din acest motiv nu se 
poate numi Politehnica Timişoara. Acum 
are ca teren propriu stadionul Electrica.

Clubul n-a reușit să se impună în inimile 
microbiștilor timișoreni, dovadă fiind prea 
puținii spectatori prezenți la meciuri.

ARTICOLE DE OCTAVIAN STĂNCIOIU
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PROGRAM DE MECIURI

Mai

ETAPA A 33-A
SÂMBĂTĂ, 4 MAI, ORA 11 
Pandurii Tg. Jiu – Luceafărul Oradea 
CS Baloteşti – Metaloglobus București 
Sportul Snagov – FC Chindia Târgovişte 
Academica Clinceni – Energeticianul Tg. Jiu 
ACS Poli Timişoara – Universitatea Cluj-
Napoca 
Ripensia Timişoara – Aerostar Bacău 

Dacia Unirea Brăila – FC Argeş Pitești 
SSC Farul Constanța – Petrolul Ploieşti 
Daco-Getica Bucureşti – CS Mioveni
SÂMBĂTĂ, 4 MAI, ORA 13:30

UTA Arad – Politehnica Timişoara

Zilele și orele finale nu erau stabilite la ora 
închiderii ediției

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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