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CRISTIAN DROS, INTERNAȚIONALUL BASARABEAN AL 
STUDENȚILOR ALB-VIOLEȚI

S-a născut la 15 aprilie 1998, la Bălți, al 
treilea oraș ca mărime din R. Moldova. 
Junioratul l-a făcut la echipa locală Olimpia 
(numită, ulterior și actual, Zaria), la care 
a debutat și la seniori, primul său meci în 
Divizia Națională a țării românești de la est 
de Prut susținându-l în 2014, pe când avea 
doar 16 ani! A fost un 0-3 cu Dacia Chișinău, 
în deplasare, meci în care Dros a intrat în 
min. 73. 

În ediția 2018 a primului eșalon din R. 
Moldova (campionat care se dispută în sis-
tem primăvară – toamnă), Dros a evoluat în 
21 din cele 28 de jocuri ale Zariei, fiind de 18 
ori titular și nu a marcat niciun gol. Zaria s-a 
clasat însă pe ultimul loc, 8, și a retrogradat, 
deși în toamna anului trecut a participat în 
Liga Europa! Zaria a fost eliminată în turul 1 
preliminar de polonezii de la Gornik Zabrze, 
Dros jucând 17 minute în meciul retur (1-1 
la Bălți). În 2016, când Zaria a cucerit Cupa 
Moldovei, Dros nu a făcut parte din lot. 

Dros joacă mijlocaș defensiv și a fost inter-
național de juniori U17 și U19 al R. Moldova, 
evoluând inclusiv în partide din prelimina-
riile Europenelor juvenile. La ora venirii la 
Politehnica, pentru care a semnat pe un 
an și jumătate, era internațional de tineret. 

La 26 martie 2019, Dros a fost integralist, 
ca mijlocaș defensiv, 0-4 la Sarajevo, cu 
Bosnia și Herțegovina, în meciul de debut 
al R. Moldova în preliminariile CE de tineret 
(ediția 2021). Cristi Dros a devenit, astfel, 
primul jucător polist, din 2012 încoace 
(de când UPT și Druckeria au pus bazele 
celui mai frumos proiect postdecembrist 
al fotbalului românesc), care evoluează în 
naționala altui stat decât România. 

DACO-GETICA, ANTRENATĂ DE UN FOST CAMPION NAȚIONAL LA 
JUNIORI CU POLITEHNICA!

A fost înființat în 1992, cu denumirea de 
Juventus Colentina, de către omul de afa-
ceri Ilie Ciuclea, cel care și azi este proprie-
tarul clubului.

În pofida denumirii și a unor tentative de 
a asimila palmaresul vechiului Juventus 
București, între cele două grupări n-a exis-
tat vreo legătură. Fostul Juventus fusese 
înființat în 1924, a cucerit titlul național în 
1930, iar în 1952 s-a mutat la Ploiești, dând 
naștere unui nou club, Petrolul.

Juventus Colentina a devenit, apoi, SC 
Juventus (pentru a-l deosebit de fostul 
Juventus), iar în 2010 a promovat în premi-
eră în Liga a II-a. În 2017, deși era nou-pro-
movată, ocupă locul 1 în prima ediție a 

eșalonului secund organizată în serie unică 
(prima ediție de D2, totodată, și pentru 
Politehnica, după punctul de inflexiune din 
2012) și promovează în premieră în Liga I. 
După un singur sezon, retrogradează, în 
2018, de pe ultimul loc, 14, al clasamentului.

În vara anului trecut a fost obligată să-și 
schimbe numele, din rațiuni de proteja-
re a mărcii Juventus Torino, și a ales, cu 
referire la strămoșii noștri, denumirea de 
Daco-Getica.

Antrenorul echipei este Marius Baciu, 
fost campion național la juniori III (U17) cu 
Politehnica Timișoara, în 1991, la prima edi-
ție din istorie a acestui campionat!

PERSONALITĂȚI POLISTE – IOAN MAFA, ȘLEFUITORUL DE TALENTE

Decenii la rând, Ioan Mafa a fost antrenor 
și profesor la CSȘ Timișoara, descoperind 
și șlefuind multe dintre talentele fotbalului 
timișorean.

În vara lui 1969 era jucător la CFR Timișoara, 
în Divizia B. Atunci, echipa-fanion a 

orașului, Politehnica, și-a schimbat denu-
mirea, pentru scurtă vreme, în Ripensia, și a 
luat cei mai buni jucători de la CFR. Printre 
ei, și Mafa. Finalmente, CFR-ul va câștiga 
seria, promovând, cu totul surprinzător, în A, 
iar Poli va termina doar pe locul 4!… Fundaș 

central, Mafa nu a 
apucat să joace vreo-
dată în Divizia A…

La 18 aprilie 2015, Ioan 
Mafa s-a stins din 
viață.

Foto: Mafa (al doilea din 

dreapta, sus) în echipa 

Politehnicii Timișoara din 

1970

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

Aprilie

ETAPA A 28-A
VINERI, 5 APRILIE, ORA 17:00

FC Chindia Târgoviște - Dacia Unirea Brăila

SÂMBĂTĂ, 6 APRILIE, ORA 11:00

CS Baloteşti – UTA Arad 

Energeticianul Tg. Jiu – SSC Farul 

Constanța 

Luceafărul Oradea - FC Argeș Pitești 

Metaloglobus București - Ripensia 

Timișoara 

Pandurii Tg. Jiu - ACS Poli Timișoara

SÂMBĂTĂ, 6 APRILIE, ORA 17:00

Politehnica Timișoara - Daco-Getica 
București

SÂMBĂTĂ, 6 APRILIE, ORA 19:30

Universitatea Cluj-Napoca - CS Mioveni

DUMINICĂ,  7 APRILIE, ORA 12:30

Sportul Snagov – Academica Clinceni

DUMINICĂ,  7 APRILIE, ORA 15:00

Aerostar Bacău – Petrolul Ploiești

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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