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SERGIU BUMBU
CLAUDIA CIOSICI
ARON COTRĂU
RAMONA COZMOIU
IULIA DÎRMAN
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ADRIAN IONESCU
ANDREI JIVAN
ALINA LELESCU
RĂZVAN MAFTEAN
SAȘA MOZA
FLAVIUS MUNTEAN
SORIN PĂTĂȘAN
LUCIAN PĂTIAN
DAIANA ROTAR
ADRIAN SEREȚAN
CLAUDIU SOCODOL
ANDREEA STAN
OCTAVIAN STĂNCIOIU
LORE STROESCU
AMI VINEREANU
OVIDIU VINEREANU
ANDREI ZAY

CONF. UNIV. DR. ING. FLORIN DRĂGAN
PREȘEDINTE ASU POLITEHNICA, RECTORUL ALES AL UPT
Pășim în an aniversar politehnist plini de mândrie și cu vise
dintre cele mai mărețe. Împlinim un secol de excelență academică, iar în tot acest secol Universitatea a fost strâns legată de
clubul de fotbal, cel care a generat mereu pasiuni nebănuite. Nu
peste multă vreme vom avea din nou motive de a sărbători, la
împlinirea a 100 ani de la înființarea statutară a secției de fotbal
a Universității Politehnica Timișoara, sau a ”Școalei Politecnice”,
așa cum era numită pe atunci.
Aceste momente extrem de importante, care marchează o sută
de ani de realizări și vise, ne obligă pe toți cei care trăim în alb-violet să facem tot ce ne stă în putință pentru ca flacăra pasiunii
să nu se stingă. Ba dimpotrivă, să îi sporim mereu intensitatea,
să o protejăm și să o purtăm în mâini mereu mai departe, pentru
că ea ne va lumina drumul corect pe care am ales să pășim.

1920 - 2020

Un secol de
învățământ superior
în Banat

Suntem astăzi în fața unui meci dificil, important, dar în care
plecam alături de o echipă determinată, pregătită să dea totul în
teren. Iar noi, suporterii, vom da totul în tribune. Cei mai frumoși
ani sunt cei ce vor veni și noi suntem pregătiți pentru ei. Nu ne
mai rămâne altceva de făcut decât să ridicăm un fular deasupra
capului și să strigăm din toată inima ”HAI POLI”!

POLITEHNICA TIMIȘOARA
SEZONUL DE PRIMĂVARĂ 2020
Nr. – Numele – Postul – Data şi locul naşterii – Înălţimea (m) / greutatea (kg) – La club din – Ultimul club

MIJLOCAȘI

PORTARI

4 – Raul Vidrăsan – 19.01.1999, Târgu-Mureș (MS) – 1,87 / 82 – 2019 – ex-Politehnica
Timișoara

1 – Rareș Murariu – 5.04.1999, Mangalia (CT) – 1,95 / 91 – 2018 – Viitorul Constanța
(juniori)

5 – Denis Radu – 25.03.2003, Caransebeș (CS) – 1,75 / 66 – 2018 – Politehnica Timișoara
(juniori)

23 – Mario Contra – 15.09.1999, Timișoara (TM) – 1,87 / 78 – 2019 – ACS Poli Timișoara

6 – Cristian Dros – 15.04.1998, Bălți (R. Moldova) – 1,83 / 72 – 2019 – Zaria Bălți (R.
Moldova)

30 – Alexandru Borbei – 27.06.2003, Petroșani (HD) – 1,90 / 88 – 2019 – Politehnica
Timișoara (juniori)

7 – Alin Manea – 9.01.1997, Buzău (BZ) – 1,69 / 67 – 2019 – FC Chindia Târgoviște
8 – Bogdan Vasile – 2.02.1995, Lipova (AR) – 1,79 / 72 – 2019 – FC Chindia Târgoviște

FUNDAȘI
3 – Călin Jurj – 3.08.2000, Oradea (BH) – 1,73 / 72 – 2018 – Centrul Național de Pregătire
Timișoara (juniori)

10 – Fabio Trip – 5.07.2000, Timișoara (TM) – 1,79 / 60 – 2019 – Centrul Național de
Pregătire Timișoara (juniori)
11 – Dragoș Săulescu – 17.02.1992, Târgu-Jiu (GJ) – 1,75 / 69 – 2020 – CSM Reșița

13 – Cristian Scutaru – 13.04.1987, Reșița (CS) – 1,87 / 86 – 2018 – UTA Arad

21 – Dorin Codrea – 13.06.1997, Timișoara (TM) – 1,85 / 82 – 2020 – CSC Dumbrăvița

14 – Ioan Mera – 5.01.1987, Reghin (MS) – 1,94 / 87 – 2017 – FK Taraz (Kazahstan)

24 – Alin Ignea – 28.04.1989, Timișoara (TM) – 1,76 / 69 – 2017 – ACS Poli Timișoara

15 – Nicolae Sofran – 3.10.2001, Timișoara (TM) – 1,78 / 70 – 2020 – CSC Ghiroda și
Giarmata Vii

25 – Alexandru Munteanu – 31.10.1987, Mediaș (SB) – 1,69 / 63 – 2020 – Petrolul Ploiești

19 – Ionuț Coadă – 7.05.1997, Drobeta-Turnu-Severin (MH) – 1,81 / 78 – 2017 – UTA Bătrâna
Doamnă II Arad
20 – Alexandru Cherecheș – 17.03.1997, Șimleu Silvaniei (SJ) – 1,80 / 70 – 2018 – Millenium
Giarmata
22 – Radu Motreanu – 22.06.1998, Timișoara (TM) – 1,70 / 65 – 2019 – ex-Politehnica
Timișoara
26 – Sergiu Popovici – 23.03.1993, Lugoj (TM) – 1,82 / 79 – 2020 – ex-FC Hermannstadt
Sibiu
27 – Daniel Pintea – 29.04.2003, Timișoara (TM) – 1,77 / 65 – 2020 – Politehnica Timișoara
(juniori)

ATACANȚI
9 – Mircea Axente – 14.03.1987, Tulcea (TL) – 1,86 / 77 – 2019 – Universitatea Cluj-Napoca
17 – Alexandru D. Pop – 21.06.1993, Cluj-Napoca – 1,87 / 79 – 2020 – Viitorul Târgu-Jiu
18 – Demetris Cristodulo – 04.03.2003, Reșița (CS) – 1,85 / 75 – 2020 – Politehnica
Timișoara (juniori)

Sâmbătă 16 Mai 2020

ASU POLITEHNICA TIMIȘOARA

Politehnica – Ripensia Timișoara

STAFFUL EXECUTIV

DIRECTOR DE IMAGINE: Sergiu Bumbu

PREȘEDINTE: conf. univ. dr. ing. Florin

PURTĂTOR DE CUVÂNT: Octavian Stăncioiu

Drăgan (rector ales Universitatea
Politehnica Timișoara)

DIRECTOR SPORTIV: Marius Cociu
CONSILIER: Ion Timofte II
TEAM MANAGER: Zoltan Feher
DELEGAT: Ciprian Freanț
ADMINISTRATOR CLUB: Alin Molcuț
PREȘEDINTE DRUCKERIA: Sebastian

STAFFUL TEHNIC
ANTRENOR PRINCIPAL: Octavian Benga
ANTRENOR SECUND: Antonio Foale
ANTRENOR DE PORTARI: Petru Țurcaș
PREPARATOR FIZIC: Adrian Rus
MEDICI: Musab Al-Qatawneh
MASOR: Marius Inciulescu

Novovic

Sâmbătă 30 mai 2020

Politehnica – Universitatea Cluj-Napoca

Sâmbătă 23 Mai 2020

Sportul Snagov – Politehnica

OCTAVIAN BENGA, ANTRENOR POLITEHNICA: ”INTRĂM DOAR LA
VICTORIE”
Pe lângă jucătorii pe care i-am avut în turul campionatului, am reușit să aducem un număr
de jucători care să ne completeze valoric și numeric lotul, să avem dubluri pe posturi,
astfel încât să fie o concurență benefică în antrenament, cât și o adversitate foarte bună.
Sperăm ca jucătorii noi și cu cei mai vechi să continue acest parcurs senzațional din ultimele etape și să acumulăm un număr de puncte care să ducă la îndeplinirea obiectivelor
clubului.

Sâmbătă 22 Februarie 2020

Miercuri 8 Aprilie 2020

Am adus niște jucători interesanți, cu anumite calități, unii cu o carte de vizită foarte bună.
Dar, trebuie să recunoaștem, și cu anumite probleme în trecut. Îi cunosc foarte bine, sunt
jucători cu caracter și care se pliază proiectului nostru. Trebuie felicitați pentru că au venit
în pragul salarial al clubului și că dorința lor este să joace fotbal, în special pentru Politehnica Timișoara.

Sâmbătă 29 Februarie 2020

Sâmbătă 11 Aprilie 2020

Suporterii noștri să fie convinși că noi pregătim fiecare meci foarte atenți, foarte bine tactic, intrăm doar la victorie, luptăm până la capăt și vom avea o atitudine de luptători.

PROGRAMUL SEZONULUI DE PRIMĂVARĂ ÎN LIGA A II-A
Politehnica stă

Politehnica – Rapid București

Sâmbătă 7 Martie 2020

FC Argeș Pitești – Politehnica

Politehnica – SCM Gloria Buzău

Vineri 17 Aprilie 2020

Concordia Chiajna – Politehnica

Metaloglobus București – Politehnica

Sâmbătă 14 Martie 2020

Sâmbătă 25 Aprilie 2020

Politehnica – Turris-Oltul Turnu-Măgurele

Politehnica – UTA Arad

Sâmbătă 21 Martie 2020

Sâmbătă 2 Mai 2020

Sâmbătă 28 Martie 2020

Sâmbătă 9 Mai 2020

Sâmbătă 4 Aprilie 2020

Sâmbătă 13 Mai 2020

Farul Constanţa – Politehnica

CSM Reșița – Politehnica

Politehnica – Viitorul Târgu-Jiu

Dunărea Călărași – Politehnica

Politehnica – Petrolul Ploiești

FK Csikszereda M. Ciuc – Politehnica

CEI MAI NOI PARTENERI ÎN FAMILIA POLITEHNICII
Tell Agency - Tell Agency este o agenție de
marketing online, certificată Google Partner din
Timișoara, specializatî în creare site-uri, optimizare SEO și strategii de marketing. Dacă ați
încercat diverse metode de promovare și înca
aveți nevoie de construirea unei strategii, partenerii noștri vă pot ajuta prin a vă oferi consultanță, a crea un plan, a realiza o cercetare de piață
sau chiar un focus grup pentru ca voi să porniți
în cel mai bun mod.

Promograma - Promograma TM este o companie cu capital privat din România, fondată în anul
2017, la Timișoara. Conceptul lor se bazează pe
implementarea unei platforme de media-advertising și a unui canal de comunicare, exprimate prin
Digital Signage. Promograma TM adaptează și
dezvoltă diverse aplicații, în direcția managementului de conținut media, personalizate pe nevoile
clientului final. Echipa lor este formată din specialiști individuali și experimentați în domenii conexe
ca: IT, Marketing, Design Grafic, Producție Publicitară și Controlul Calității.
În încercarea noastră de a reveni în elita fotbalului românesc avem nevoie de parteneriate
puternice. Suntem siguri că dumneavoastră
sunteți un colaborator puternic, iar prin asocierea cu brandul „POLI” veți câștiga un partener
strategic în domeniul sportiv. Garantăm transparență și performanță! Pentru mai multe detalii
despre cum poți deveni partener și pentru a afla
mai multe despre paleta largă de oportunități de
promovare oferită de clubul nostru îl poți contacta pe Sergiu Bumbu, directorul de imagine al
Politehnicii, la adresa de e-mail sergiu.bumbu@
sspolitehnica.ro , sau la numărul de telefon 0753
537 650. Zi cu soare!

POLI & RAPID. ÎNTRE VIOLET ȘI VIȘINIU
”Un salut din vechea Troie / Pentru faima lui Dan Coe / Şi înc-o dată că e voie / Ahoe!”

1923. Atunci când un grup de muncitori feroviari, de la Atelierele Grivița, fonda CFR București, Politehnica Timișoara era deja înființată de aproape doi ani.
1932. CFR participă la prima ediție a Diviziei A. Poli își suspendase, pentru un timp, activitatea.

1935. Giuleștenii câștigă prima dintre cele 13 Cupe ale României, dintre care șase consecutive (1937-1942), record neegalat! Poli era doar în campionatul districtual.

1938. Rapid (noua denumire) elimină pe Ujpest Budapesta (o forță continentală a acelor
ani) din Cupa Europei Centrale și dă nu mai puțin de șase jucători naționalei României
prezentă la Mondialul din Franța. Printre ei, legendarul Baratky. Poli era în Divizia C.

1940. Alb-vișiniii ajung în finala ediției neoficiale a CEC. Din cauza războiului, finala cu
Ferencvaros nu se mai dispută. Poli promovează în B.

1967. Primul titlu, abia acum, pentru Rapid. (Poli încă n-are vreunul). Studenții retrogradează din A.

1973. Feroviarii ajung în sferturile Cupei Cupelor, eliminați de Leeds. Poli promovează,
după șase ani, în elită.

1999. Al doilea titlu giuleștean. Antrenor, Mircea Lucescu. Poli, locul 5 în B.

2003. Al treilea și ultimul titlu pentru Rapid. Clubul alb-violet își pierduse, în anul anterior,

DE 40 DE ANI, TOT PRINTRE GOLANI…

palmaresul.

Suporterii Politehnicii Timișoara nu au avut parte de
foarte mulți prieteni de-a lungul istoriei. Cauzele sînt
multiple, dar nu fac obiectul acestui text. Una din puținele excepții din țară, în virtutea frăției care datează din
1980, s-a numit Rapid.

2006. În sferturile Cupei UEFA, Rapid, cu Răzvan Lucescu pe bancă, este eliminată de...
Steaua. Noul club polist avea un investitor din... Giulești.

2007. Finala de Cupa României, Rapid – FCU Politehnica 2-0, pe ”Dan Păltinișanu”. Ultimul trofeu pentru feroviari.

2016. Rapidul se desființează, dar reapare în anul următor. Între timp, suporterii viola se
alăturaseră, în 2012, proiectului ASU Politehnica.

2019. Rapid – Politehnica 1-0, în turul ediției actuale de Liga a II-a. Meci jucat în Regie,
stadionul din Giulești fiind în reconstrucție. Atmosferă superbă a celor două galerii înfrățite. Legenda continuă.

Octavian Stăncioiu
LOT RAPID
PORTARI: #1 Mihai Popa, #23 Alex Tătaru, #90 Virgil Drăghia
FUNDAȘI: #2 Robert Băjan, #3 Tano Bonnin, #98 Paul Copaci, #15 Enrichi Finica, #4 Alexandru Iacob, #6 Cristian Ignat, #5 Bogdan Manole, #26 Facundo Mallo, #28 Ionuț Voicu
MIJLOCAȘI: #18 Saifeddine Alami, #11 Alin Cârstocea, #19 Geani Crețu, #20 Sandro Djuric,
#10 Marian Drăghiceanu, #97 Alexandru Dulca, #13 Lucian Goge, #94 Cătălin Hlistei, #32
Amir Jorza, #8 Rareș Lazăr, #17 Ștefan Pănoiu, #22 Facundo Piriz, #7 Antonio Sefer
ATACANTI: #9 Valentin Alexandru, #16 Nichifor Georgescu, #14 Brighton Labeau

Clubul care nu se poate lăuda cu palmaresul și parcursul european al concitadinelor sale, a fost însă
sinonim cu romantismul fermecător al periferiilor, cu
pasiunea dogoritoare a oamenilor din afara sistemului
și cu ritmurile pătimașe ale tobelor din vechiul Giulești, locul în care am fost întotdeauna
respectați și primiți cu brațele deschise.
Pe de altă parte, Timișoara a fost una din puținele localități din România, dacă nu singura,
în care majoritatea iubitorilor de fotbal au ținut cu Rapidul în sfertul de finală contra Stelei
în 2006, ceea ce spune multe despre caracterul nostru. ”Mai bine cu haita decât cu turma”,
a fost unul din mesajele afișate în acele vremuri. Au trecut între timp destui ani în care Poli
și Rapid au traversat momente dureroase. Putem spune, fără să greșim prea mult, că neam întors din morți mânați exclusiv de dragoste, pasiune și patriotism local.
Și nu poate exista în această țară o frăție mai durabilă, mai trainică și mai bazată de respect decât cea dintre două galerii care au trecut prin toate ispitele posibile: una, alb-vișinie,
care are cel mai frumos imn, și cea de-a doua, alb-violetă, care a înființat singura formație
de punk-rock dedicată unei echipe de fotbal din România.
Singurul regret la meciurile dintre Poli și Rapid e că una din echipe trebuie să se împace cu
pierderea a două sau trei puncte. Dar asta să ne fie cea mai mare grijă. Până atunci, nu ne
rămâne decât să ne luăm de umeri, să închinăm o bere pentru cei ce-au fost și cei ce-o să
vină și să dăm drumul la ”Când ne strângem laolaltă...”

Goran Mrakić

CRISTIAN GĂLAN, ANTRENOR GRUPA 2006 POLITEHNICA TIMIȘOARA, FOST CĂPITAN AL ECHIPEI DE SENIORI
”Din rândul copiilor noştri vor ieşi următorii idoli ai acestui oraş şi, de ce nu, ai acestei
țări.”
Politehnica este mai mult decât un club de fotbal, este o
mare familie, începând cu cel mai mic suporter si terminând cu principalii factori decizionali.

CENTRUL DE COPII SI JUNIORI – VIITORUL POLITEHNICII
Centrul de Copii și Juniori al Politehnicii Timișoara e principala resursă și principalul obiectiv al clubului nostru. Ne dorim ca pe termen lung clubul să ofere șansa cât mai multor
copii să practice fotbalul de performanță într-un mediu cât mai profesionist, iar într-un final
copiii de azi să fie idolii de mâine ai tribunelor.
Politehnica Timișoara oferă șansa tinerilor talentați de a promova și de a ajunge să reprezinte cu mândrie simbolul acestui oraș în tricoul alb-violet. În drumul lor spre marea performanță copiii pot alege să practice fotbalul de performanță încă de la cele mai fragede
vârste, sub îndrumarea unor antrenori extrem de bine pregătiți, ce se bazează pe metode
moderne de antrenament împletite cu lecții bune de viață, folosind infrastructura foarte
dezvoltată pusă la dispoziție de Universitatea Politehnica Timișoara. La nivel de copii și juniori Politehnica e o școală de elită a României, academia noastră situându-se pe locul 17
în România, în urma unei analize extrem de stricte făcută de Federația Română de Fotbal.
Acestei evaluări au fost supuse peste 100 de cluburi din toate eșaloanele fotbalistice ale
țării, clubul nostru devansând chiar și echipe din prima ligă.
Cu peste 280 de copii legitimați ne propunem să fim o forță în fotbalul juvenil românesc.
Juniorii noștri U17 și U16 evoluează în Liga Elitelor FRF, cea mai înaltă competiție din fotbalul de tineret. Suntem foști campioni și vicecampioni, iar cinci dintre sportivii legitimați
la academia noastră au debutat deja la echipa de seniori, în meciuri din Liga a 2-a, la doar
16 ani. Și acesta e doar începutul.

Copilul care ajunge in curtea clubului nostru este instruit,
inca din primele momente , în a urma o etică a muncii
profesionistă. Ne bazăm foarte mult pe educația sportivilor
ca mai apoi să putem pune bazele sportului de performanță. Încercăm să le oferim sportivilor noștri cele mai bune
condiții de antrenament, metode moderne de antrenament
si antrenori specializați.
Din rândul copiilor noștri vor ieși următorii idoli ai acestui oraș și, de ce nu, idoli ai acestei
țări. O țară care tânjește după a avea iar modele ca odinioară.
Eu încerc să le insuflu băieților mei dragostea mea pentru acest club, determinarea cu care
trebuie să abordeze fiecare meci și plăcerea de a juca fotbal pentru acest club minunat.
Tot ceea ce-mi lipsește profesional din carieră sper să reușească ei, și anume să joace cu
Poli in Liga 1. Asta-i frumusețea acestui club, îți oferă posibilitatea să te antrenezi și să joci
pentru un ideal.

ADU-ȚI COPILUL LA POLI!
2014 – Dorel Mașcovescu - 0726 302 741
2013 – Nova Drăghici - 0744 635 831
2012 – Rafael Prodana - 0745 095 554
2011 – Gelu Haidău - 0742 315 099
2010 – Marcel Barna - 0722 912 320
2009 – Iulian Prodana - 0735 687 888
2008 – Ionuț Iacob - 0725 496 956
2007 – Orlando Ștefan - 0740 470 833
2006 – Cristian Gălan – 0743 011 770
2005 – Alin Paleacu - 0740 194 498
2004 – Alin Ionescu - 0768 753 085
2003 – Iulian Prodana – 0735 687 888
Șeful Centrului de Copii și Juniori Politehnica Timișoara – Iulian Prodana

SEBASTIAN NOVOVIĆ, PREȘEDINTE ASOCIAȚIA SUPORTERILOR TIMIȘORENI ”DRUCKERIA”
”Membrii oficiali sunt motorul acestui club, cei care îl împing mai departe, mai sus,
dându-i dinamism şi viață”
Conceptul de membru
oficial este principalul pilon în jurul căruia a fost
construit acest club. Am
vrut să redăm fotbalul
fanilor, să le redăm sentimentul de apartenență
în cadrul unui club. Dacă
ești posesor de card
de membru oficial ești
conectat în permanență
la viața echipei pe care o
iubești, participi activ în
tot ce înseamnă Poli și ai
puterea de a hotărî care
e destinul clubului. Ești
parte din ceva unic în România, un proiect pornit din ambiție și pasiune și dus mai departe
prin corectitudine și respect față de poliști.

ZI CU SOARE
Zi cu soare - fără soare
Noi la Poli toți venim,
Să vedem meciul cel mare,
Vocile să le unim.
Când dai gol, sărim în sus
Și cu toți ne bucurăm,
Căci poliștii sunt ai noștri,
Și de aceea noi cântăm:
Poli, Poli, luptă pentru noi, hei!
Luptă pentru noi, hei!
Luptă pentru noi!

Universitatea Politehnica Timișoara și Druckeria muncesc împreună zi de zi pentru a oferi
cele mai bune condiții sportivilor ce reprezintă culorile noastre. Însă membrii oficiali sunt
motorul acestui club, cei care îl împing mai departe, mai sus, dându-i dinamism și viață. Fii
parte și tu acum din povestea noastră. Devino membru oficial și ajută-ne să o facem pe
Poli așa cum ne-o dorim cu toții!

Marșul nostru spre victorii
Nimeni nu-l poate opri!
Fiindcă una este Poli,
Nicicând alta nu va fi!
Poli, Poli, luptă pentru noi, hei!
Luptă pentru noi, hei!
Luptă pentru noi!

URMĂREȘTE-NE PE
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