
POLI SUNTEM NOI

95EDIȚIA

PROGRAM DE MECI CONCEPUT 
ȘI REALIZAT VOLUNTAR DE DRUCKERI

LIGA A II-A, ETAPA A 34-A 
SÂMBĂTĂ, 11 MAI 2019, ORA 13 
TIMIȘOARA, STADION ȘTIINȚA 

POLITEHNICA TIMIȘOARA  
ACADEMICA CLINCENI

FOTO: SEBASTIAN TĂTARU

program95.indd   1 09-May-19   8:55:21 PM



ALIN MANEA, DEBUTANT ÎN 
LIGA I LA DOAR 17 ANI

Este mijlocaș dreapta, s-a năs-
cut la 9 ianuarie 1997, la Buzău. 

Pe când era junior, s-a transferat de la 
Corona Brașov (pentru care a debutat 
în Liga I la doar 17 ani, într-un meci cu 
Steaua) la CS Universitatea Craiova, 
unde a jucat la echipa secundă și apoi la 
prima echipă (inclusiv 6 meciuri în Liga 
I). A fost ulterior împrumutat la Sportul 
Snagov, Dacia Unirea Brăila și FC Chindia 
Târgoviște, pentru care a evoluat în două 
meciuri în sezonul de toamnă 2018. 

A fost internațional de juniori U16, 
U17, U18 și U19, jucând inclusiv în 
partide oficiale, și are o selecție în 
naționala de tineret, în 2016, în pre-
liminariile Euro, cu Bulgaria. 

Este împrumutat pentru un an și 
jumătate la Politehnica, pentru care 
a marcat două goluri în meciuri ofi-
ciale, la 4-0 cu Dacia Unirea Brăila 
și etapa trecută, la 2-0 cu UTA!

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

ACADEMICA CLINCENI, UN CLUB TÂNĂR ȘI MEREU PE DRUMURI

Academica Clinceni s-a înființat în 2013, 
sub numele de FC Clinceni, preluând locul 
din Liga a II-a (unde va evolua mereu, indi-
ferent de schimbările de denumire și sediu) 

al lui CS Buftea. În anul următor se mută la 
Pitești, devenind Academica Argeș Pitești, 
însă practic acesta a fost un club distinct, 
din moment ce s-a schimbat localitatea de 

reședință și a fost o ”clonă” a lui FC Argeș. 
După încă un sezon, în 2015, Academica 
Argeș revine la Clinceni, cu denumirea 
actuală, Academica Clinceni (practic, 
FC Clinceni s-a reînființat, cu alt nume). 
În 2017, Academica Clinceni a terminat pe 
locul 14, iar în 2018, pe 6 în Liga a II-a.

Acum, cu mulți jucători tineri împrumutați 
de la FCSB și cu Ilie Poenaru (fost fun-
daș stânga la Poli AEK) antrenor, echipa 
este lider și se află aproape de o pro-
movare istorică, în premieră, în Liga I!

Clinceni este o comună din județul Ilfov, 
care până la apariția actualei Academica a 
avut drept echipă-fanion pe Inter Clinceni.

BUJOR HĂLMĂGEANU, ”TRICOLORUL” CARE A DEBUTAT LA POLI

Despre cariera lui Bujor Hălmăgeanu se 
știu multe (sau ar trebui să se știe).

Pentru cei mai tineri, reamintim: a fost un 
internațional al anilor ’60-’70, debutând 
sub ”tricolor” chiar la Olimpiada din 1964 
(ultima prezență a României la un turneu 
olimpic de fotbal, când competiția era încă 
deschisă – pentru țările din Europa de Est 
– naționalelor A), fiind titularul postului de 
fundaș stânga la acel turneu; a evoluat în 
preliminariile CM 1970, când România a ob-
ținut legendara prezență de la Guadalajara, 
precum și în epocalul meci de baraj cu 
Ungaria, din sferturile Euro 1972; a jucat 
mai bine de un deceniu la Steaua (cuce-
rind de șase ori Cupa României!), prinzând 
atât generația lui Voinescu, Zavoda II, 
Apolzan, Gh. Constantin, Bone, cât și pe 
cea a lui Sătmăreanu I, Sorin Avram, Florică 
Voinea, Tătaru II (doar cu aceasta a cucerit 
titlul, în 1968) sau pe cea a lui Iordănescu, 
Ion Dumitru, Vasile Iordache, Marcel 
Răducanu, Vigu și Năstase (cu care a fost 
căpitan și sfertfinalist în Cupa Cupelor 1972, 
eliminând Barcelona cu dublă victorie!); a 
fost un fundaș extrem de polivalent (în spe-
cial libero, dar și stoper sau fundaș stânga); 
după retragere, a fost, sporadic, antre-
nor (inclusiv la Steaua, după Revoluție).

Ceea ce se știe mai puțin, însă, a fost că el 
s-a născut chiar la Timișoara (la 14 fe-
bruarie 1941) și s-a lansat la Poli! În urbea 
de pe Bega a început fotbalul, la junio-
rii Victoriei (un club fără performanțe), 

trecând apoi, în 1958, la Știința (cum se 
numea Poli a noastră). Tot la juniori.

Debutează în Divizia A la 11 septembrie 
1960, într-un Dinamo Bacău – Știința 
Timișoara 3-2, în etapa a 2-a a celui sezon. 
În lotul polist erau, printre alții, Curcan, 
Codreanu, Cojereanu, Gârleanu, Igna, 
Remus Lazăr, Lereter, Manolache, Mițaru, 
Pain, Tănase, Mircea Georgescu, Petescu 
(ultimii doi, alți fundași viitori interna-
ționali, consacrați tot la Steaua!).

S-a stins din viață la 23 noiem-
brie anul trecut, la 77 de ani.

ARTICOLE DE OCTAVIAN STĂNCIOIU
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ETAPA A 35-A
MIERCURI, 15 MAI, ORA 18 
Metaloglobus București – Luceafărul 
Oradea

Pandurii Tg. Jiu – FC Chindia Târgovişte

CS Baloteşti – Energeticianul Tg. Jiu

Sportul Snagov – Politehnica Timişoara

Academica Clinceni – Universitatea 
Cluj-Napoca

UTA Arad – Aerostar Bacău

ACS Poli Timişoara – FC Argeş Pitești

Ripensia Timişoara – Petrolul Ploieşti

Dacia Unirea Brăila – CS Mioveni

SSC Farul Constanța – Daco-Getica 
Bucureşti

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.

PROGRAM DE MECIURI
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