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• UPT este membru fondator al clubului, alături de Fundația Politehnica Timișoara și Asociaţia
Foştilor Studenţi şi Angajaţi ai Politehnicii din Timişoara.

• Echipa de fotbal activează în Liga a II-a naționala și s-a clasat pe locul 6 în clasamentul final al
ediției 2020/21 dintr-un total de 20 de echipe.

• Trei componenți ai ASU Politehnica au evoluat în acest an în selecționatele naționale: Doru
Andrei, Radu Denis și Alexandru Borbei la juniorii României (U19, U18).

• În anul 2021 s-a înregistrat și primul transfer internațional al unui jucător format în cadrul
Centrului de Copii și Juniori ASU Politehnica Timișoara, astfel jucătorul Alexandru Borbei s-a
transferat în Italia la clubul US Lecce.

• Centrul de Copii și Juniori numără 14 grupe, cu aproximativ 330 de copii. În urma procesului
național de evaluare al Academiilor din România, în anul 2021, academia clubului s-a clasat pe
locul 10 la nivel național, cu 81,1 puncte. În Liga Elitelor participă echipele U19, U17, U16 și
U15 cu rezultate notabile la generația U16, antrenată de Cristian Gălan, care s-a calificat în
play-off-ul competiției și la generația U15, antrenată de Paul Codrea, care la sfârșitul anului s-a
clasat pe locul 1 în Seria 11.

• Din vara anului 2021, echipa de fotbal feminin senioare activează în Liga 1 după parteneriatul
cu echipa de fete Fortuna Becicherecul Mic. În urma rezultatelor obținute echipa s-a calificat în
play-off-ul ligii naționale.

















• S-au organizat competiții între echipele studențești ale facultăților la principalele discipline
sportive sub coordonarea Departamentului de Educație fizică și sport.

• Studenții din cadrul Universității Politehnica au ajutat, sub formă de voluntariat, la
organizarea meciurilor din Liga 2.

• În cadrul Campionatului Municipal - liga 6, din cauza pandemiei, echipa a jucat 7 meciuri în
anul 2021, astfel echipa universitară ocupa locul 2 în clasament, la doar 2 puncte de locul 1.

• Pentru a rememora rolul pe care sportul, atât cel de masă, cât și cel de performanță, l-a
jucat în Universitatea Politehnica Timișoara de-a lungul ultimilor 100 de ani, în 4 decembrie
2021, la ora 11:00 (la fel ca în urmă cu 100 de ani), în sala Auditorium din Centrul de
Conferințe al Universității Politehnica Timișoara, a fost organizat un eveniment aniversar ce a
reunit foste și actuale glorii ale echipei, reprezentanți ai conducerii universității și invitați
speciali, atât online, cât și fizic și s-au punctat momente importante din istoria sportului
politehnist, au fost dezbătute probleme de actualitate, proiecte de viitor și au luat cuvântul
rectorul Universității Politehnica Timișoara, Conf.dr.ing. Florin Drăgan, Ministrul Sportului,
Eduard Novak, președintele Societății Sportive Universitare Politehnica Timișoara,
Prof.dr.ing. Viorel-Aurel Șerban, Prof.univ.dr.ing. Ioan Carțiș, Mihai Covaliu, președintele
Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de
Fotbal, Alexandru Dedu, președintele Federației Române de Handbal, Nicolae Secoșan, unul
dintre cei mai cunoscuți cronicari sportivi ai Timișoarei și Emerich Dembroschi, unul dintre
fotbaliștii legendari ai Timișoarei.



Cu ocazia Centenarului au avut loc mai multe evenimente care au marcat anul 2021:

- expoziţie muzeală dedicată centenarului Politehnicii Timişoara la Bastionul Theresia, organizată de
suporterii alb-violeţi din Druckeria, împreună cu Muzeul Banatului;

- în perioada 3-5 septembrie, Timișoara a fost o capitală a fotbalului juvenil românesc. 86 de echipe
formate din juniori născuţi între anii 2007 şi 2015 s-au întrecut pe opt baze sportive diferite ale 
oraşului, în cadrul unui turneu internațional;

- în cadrul programului Sport21, Asociația Timișoara – Capitală Europeană a Culturii, în colaborare
cu Asociația Suporterilor Timișoreni Druckeria și cu Universitatea Politehnica Timișoara, marchează
un secol de fotbal în alb-violet printr-un concert unic susținut de „Noi din Banat” – singura trupă de 
rock constituită în jurul unui club de fotbal – alături de orchestra Filarmonicii Banatul, dirijată de 
Cosmin Morariu, pe scenă amplasată pe stadionul “Știința”, Baza 1 UPT;

- a fost lansată cartea “Politehnica Timișoara – Fotbalul și handbalul”, autori fiind: Octavian 
Stăncioiu, Viorel Jurcuț și prof.dr.ing. Viorel-Aurel Șerban;










