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98 DE ANI DE FOTBAL POLIST

S-au aniversat, miercuri, 98 de ani de la 
înființarea Societății Sportive Politehni-
ca Timişoara, constituită statutar la 4 
decembrie 1921.

În cadrul unei conferințe găzduită de 
Sala Polivalentă din Biblioteca UPT, s-au 
punctat momente importante din istoria 
sportului politehnist, dar au fost dezbătu-
te şi probleme de actualitate şi proiecte 
de viitor.

Au fost prezenți prof. univ. dr. ing. Viorel-Aurel Şerban, rectorul UPT, conf. univ. dr. ing. 
Florin Drăgan, prorector UPT şi preşedinte ale echipei de fotbal Politehnica, conducători, 
antrenori şi sportivi din cadrul entităților sportive ale universității.

Druckeria a prezentat un nou model de tricou al echipei de fotbal, cu sigla centenară a 
UPT, iar fostul celebru internațional Ion Timofte II a fost numit consilierul pe probleme de 
fotbal al rectorului Politehnicii.

MARȘUL EROILOR

Ca în fiecare decembrie, Druckeria organizează Marşul Eroilor, dedicat celor care şi-au dat 
viața pentru libertate la Revoluția din 1989, începută la Timişoara. Evenimentul va avea loc 
în 16 decembrie, cu plecare din Piața Maria.

ACȚIUNEA DE CRĂCIUN

Un alt eveniment devenit tradițional va fi a 10-a ediție a Acțiunii de Crăciun Druckeria, orga-
nizată în parteneriat cu Centrul de copii şi juniori al Politehnicii Timişoara.

În edițiile anterioare, fanii viola au împărțit cadouri la peste 480 de familii din peste 60 de 
sate, însumând peste 1.150 de copii şi contribuind la reabilitarea salonului de nou-născuți 
de la Maternitatea Bega.

Cei care doresc să contribuie îl pot contacta pe secretarul Druckeriei, Adrian Serețan, la nr. 
0723/951775. 

PANDURII TG. JIU. URMAȘII LUI TUDOR VLADIMIRESCU

Oraş reşedinţă al judeţului Gorj, Târgu-Jiu este străbătut de râul Jiu şi e celebru pentru an-
samblul monumental al lui Constantin Brâncuşi. Acesta, unul dintre cei mai mari sculptori 
ai omenirii, s-a născut într-o localitate gorjeană, Hobiţa, realizând la Tg. Jiu celebrele creaţii 
Coloana Infinită, Poarta Sărutului, Aleea Scaunelor şi Masa Tăcerii, care, împreună cu bise-
rica ortodoxă Sf. Apostoli, alcătuiesc Ansamblul Monumental ”Calea Eroilor”.

Din judeţ au provenit alte nume ale Panteonului naţional, precum Tudor Vladimirescu 
(legendarul conducător al Revoluţiei de la 1821), Ecaterina Teodoroiu (eroina din Primul 
Război Mondial) sau Maria Lătăreţu (”Prinţesa cântecului popular românesc”).

Fotbalul din acest oraş oltean a fost, până în ultimii 15 ani, cu desăvârşire mediocru. 
Actualul club Pandurii a luat fiinţă, chiar cu acest nume, abia în 1962, prin fuziunea dintre 
echipele locale Flacăra-Unirea şi CIL. 

Echipa promovează în premieră în Divizia B abia în 1977. Iar în 2005 câştigă seria a II-a, 
la un punct distanţă de FC Sibiu, şi promovează, în premieră pentru judeţul Gorj, în primul 
eşalon! 

De atunci şi până în 2017, Pandurii a evoluat constant în Liga I. Chiar dacă de două ori a 
retrogradat ”pe teren”, dar a rămas la ”masa verde”, graţie unor locuri vacante, în calitate 
de primă retrogradată.

Sezonul 2012/13 a fost cel mai bun din istoria clubului, Pandurii terminând pe un incredibil 
loc 2 în Liga I. În sezonul 2013/14 al Ligii Europa, Pandurii s-a calificat în grupe, cu Dnipro 
Dnipropetrovsk, Pacos de Ferreira şi Fiorentina!

Stadionul Municipal Tudor Vladimirescu din Tg. Jiu avea 9.200 de locuri, era dotat cu noc-
turnă şi a găzduit finala Cupei României din 2009, CFR Cluj – FC Timişoara 3-0. Pe locul 
său a fost construit unul ultramodern, inaugurat la 25 octombrie 2019. Poartă aceeaşi 
denumire, are 12.518 locuri (acoperite integral) şi nocturnă. 

Clubul este acum în insolvență şi chiar la un pas de falimentul definitiv... 

ARTICOLE DE OCTAVIAN STĂNCIOIU



LOTUL POLITEHNICII TIMIȘOARA

PORTARI: 1. Rareş Murariu, 23. Mario Contra, 30. Alexandru Borbei*

FUNDAȘI: 3. Călin Jurj, 13. Cristian Scutaru, 14. Ioan Mera, 19. Ionuț Coadă, 20. Alexandru 
Cherecheş, 22. Radu Motreanu

MIJLOCAȘI: 4. Raul Vidrăsan, 5. Denis Radu*, 6. Cristian Dros, 7. Alin Manea, 8. Bogdan 
Vasile, 10. Adrian Ungureanu, 11. Fabio Trip*, 15. Adrian Lazăr*, 21. Marvin Schieb, 24. Alin 
Ignea, 25. Călin Popescu*, 27. Alexandru Gaşpar*

ATACANȚI: 9. Mircea Axente, 18. Artiom Zabun, 29. Răzvan Pițigoi*

ANTRENOR: Octavian Benga

Este trecut nr. de pe tricou al fiecărui jucător, iar jucătorii U20 sunt marcați cu ”*”

POLITEHNICA IERNEAZĂ LIDER LA U17 

În etapa a 21-a din Liga Elitelor la juniori U17, Politehnica a învins categoric, acasă, pe LPS 
Bihorul Oradea: 8-1! A fost ultimul meci din acest sezon de toamnă. Campionatul se va 
relua în martie, cu ultima etapă a sezonului regulat. Alb-violeții vor ierna în postura de lideri, 
cu 7 puncte avans față de locul 2 (CSU Craiova) şi cu 94 de goluri marcate! 

La U19, Politehnica a remizat, 3-3, cu LPS Bihorul şi este pe locul 11, penultimul, cu 11 
puncte. În Liga Elitelor U16, Poli a învins cu 2-0 pe FC Hermannstadt Sibiu, în deplasare, şi 
este pe locul 2 în seria a III-a. Rolul de coordonator tehnic al centrului de copii şi juniori de 
la clubul alb-violet este deținut de Iulian Prodana, cel care antrenează şi grupa 2003. 

I AM READY
centrul de radioimagistica

Dr. Bîrsășteanu


