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Echipa de fotbal Progresul 1906 Ciacova
activează în acest sezon în Liga a IV-a Timiş,
având o comportare onorabilă. Din anul 2020
preşedinte al echipei a devenit Alin Ardelean,
fost jucător la Progresul. „În acel moment –
ne spune Alin Ardelean – echipa era pe penul-
timul loc în clasament. Am reuşit să jucăm
doar o etapă din acel retur de campionat, meci
în care am invins la Deta cu scorul de 2-1.
După acel meci campionatul a fost înterupt,
aşa cum bine ştim, din cauza Covidu 19.

Am început sezonul 2021-2022 cu un
obiectiv clar, acela de a nu mai ajunge să ne
luptăm pentru evitarea retrogradării, dar şi cu
un obiectiv pentru viitor, acela de a aduce spre
fotbal cât mai mulţi copii din zona oraşului,
prin înfiinţarea grupelor de copii.

Am reuşit prin multă muncă şi cu ajutor din
partea conducerii oraşului Ciacova – cu trans-
port şi susţinere financiară (aici îi menţionez
pe domnii primar şi viceprimar, dar şi Consi-
liul Local Ciacova). În acest moment avem nu
mai puţin de 34 de copii legitimaţi în cadrul
echipei noastre, cu echipa înscrisă la nivelul
de juniori Under-13. Pentru sezonul următor
obiectivul va fi acela de a avea înscrisă câte o
echipă la nivelurile de juniori U11, U13 şi
U15.

Referitor la echipa de seniori, prin munca şi
seriozitatatea băieţilor, care au înţeles ce au de
făcut în cadrul echipei, am reusit să acumulăm
27 de puncte în turul sezonului, fiind singura
echipă care le-a învins pe ambele prime cla-
sate, Peciu Nou şi Buziaş (care erau pe primele
locuri la finalul turului).

Am reuşit aducerea unor jucători cu nume în cadrul
echipei, care au pus umărul la aceste rezultate, iar aici
îi enumerăm pe Alin Paleacu – în retur, din cauza pro-
gramului, a decis că nu mai poate veni să ne ajute;
Nino Găvruţă– jucător care a evoluat pentru A.C.S.
Poli Timişoara; Alexandru Lazăr – fost junior la Poli
Timişoara; Cristi Tăbăcaru – adus de la Orţisoara;
Giannis Telios – de la Flacăra Parţa; Florin Năstase –
Atletico Liebling; Ionuţ Ciobanu – Atletico Liebling;
Daniel Handra – Atletico Liebling (a plecat din retur);
Flavius Cioancă – Giarmata; Bogdan Steop şi Claudiu
Sturzu – împrumutaţi de la Periam.

Antrenor al echipei în turul sezonului a fost Marius
Stănilă, preparator fizic la SSU Poli Timişoara (Under
17). Din acest retur am fost nevoiţi să ne căutăm un alt

antrenor, asta pentru că antrenorul din tur a primit o
ofertă de nerefuzat din partea clubului SSU Poli Timi-
şoara (Liga II) de a fi preparator fizic acolo.

Pe lângă plecarea antrenorului, au mai fost câţiva
jucători care din diverse motive personale sau alte
oferte au decis să plece de la gruparea noastră, iar aici
îi enumerăm: Vlad Nicoară – plecat ca preparator fizic
la UTA; Daniel Handra, Flavius Cioancă – din cauza
serviciului; Bogdan Steop şi Claudiu Sturza – plecaţi
la Sînandrei.

La capitolul veniri, pentru acest retur am reuşit adu-
cerea următorilor jucători: Andrei Luca – Atletico Lie-
bling, Florin Jivan – Spartak Gottlob, Pedrian Ghera –
C.S.O Deta, Daniel Simion – Iecea Mare, iar pe postul
de antrenor a venit domnul Ioan Roşu.

În acest moment obiectivul echipei este clasarea în

prima jumătate a clasamentului, locurile 8-12,
iar pe viitor vom încerca să creştem din toate
punctele de vedere; totul însă trebuie făcut pas
cu pas.

La nivelul copiilor, cei care se ocupă de an-
trenamentele copiilor şi de meciurile acestora
din acest retur sunt doi jucători din cadrul
echipei de seniori, iar aici îi menţionăm pe
Dragoş Cătău şi Ionuţ Ciobanu”.

Rezultate în meciurile oficiale din acest an:
Cupa: Unirea Sînnicolau Mare - Progresul

1906 Ciacova 4-1 după prelungiri, 1-1 dupa
90 minute, gol marcat de Cătălin Ştefănescu;
etapa a XX-a: Unirea Peciu Nou - Progresul
1906 Ciacova 4-0; etapa a XXI-a: Progresul
1906 Ciacova - Comloşu Mare 1-5, golul nos-
tru marcat de Luca Andrei; etapa a XXII-a:
Progresul Gătaia - Progresul 1906 Ciacova 0-
1, gol marcat de Andrei Doroftei, singurul cia-
covean din lotul nostru în momentul actual;
etapa a XXIII-a: Progresul 1906 Ciacova –
C.S.O. Deta 1-2; etapa a XXIV-a: CS Sînan-
drei Carani - Progresul 1906 Ciacova 0-3;
etapa a XXV-a: Progresul - ACS Voinţa Ma-
şloc 3-1; etapa a XXVI-a: CSC Milenium
Giarmata - Progresul 0-1; etapa a XXVII-a:
Progresul - CSU Universitatea de Vest 2-2;
etapa a XVIII-a: CS Cocoşul Orţişoara - Pro-
gresul 3-3.

Lotul echipei A.S. Progresul 1906 
Ciacova pentru returul sezonului 

2021-2022 al Ligii a IV-a Timiş
Portari: Marius Sabac – 36 ani, Ionuţ Cio-

banu  – 29 ani; fundaşi: Giannis Telios – 32 ani, Clau-
diu Ropot – 27 ani, Marius Lazea – 33 ani, Nino
Găvruţă – 22 ani; Florin Năstase – 26 ani, Alexandru
Lazăr – 23 ani, Cătălin Stănilă  – 30 ani; mijlocaşi:
Dragoş Cătău – 27 ani, Marius Stănilă – 29 ani, Ionuţ
Doroftei – 18 ani, Cătălin Ştefănescu – cpt – 28 ani,
Andrei Lazea – 35 ani, Daniel Simion – 23 ani, Ionuţ
Muj – 23 ani, Răzvan Stolojescu – 25 ani, Cristi Tăbă-
caru – 27 ani; atacanţi: Pedrian Ghera – 27 ani, Andrei
Luca – 35 ani, Florin Jivan – 40 ani.

Antrenor principal: Ioan Roşu; preşedinte/delegat:
Alin Ardelean, asistenţă medicală: Tabita Secheşan,
sponsori şi parteneri: Primăria şi Consiliul Local ale
oraşului Ciacova, Artoil, ProManu Com, SMW (Fa-
brica de biciclete), CVI Calus.

A.S. Petroman este echipa satului aparţinător oraşu-
lui Ciacova. Alin Ardelean, antrenorul şi delegatul
echipei ne-a dat amănunte despre situaţia actuală de la
club: „Suntem o echipă unită, creată din jucători expe-
rimentaţi pentru acest nivel şi tineri (14 fac parte din
actualul lot) din zona oraşului Ciacova, care alături de
cei mai experimentaţi să înveţe să joace fotbal într-un
mediu organizat.

Poate mulţi ne consideră o echipă dintr-un sat micuţ
şi fără mare rezonanţă în trecut în fotbalul judeţean,
însă de când am promovat în liga a V-a (anul 2017) am
reuşit, datorită emulaţiei create în jurul echipei şi prin

grupul creat aici, să avem nişte rezultate uimitoare, zic
eu, comparativ cu cele ale unor echipe care au cu totul
alt buget faţă de noi şi, posibil, alte pretenţii: sezonul
2017-2018 – locul 5, sezonul 2018-2019 – locul 3, se-
zonul 2019-2020 – locul 4 – sezon înterupt de pande-
mia de COVID-19.

În momentul actual ne situăm pe locul 5, la mică di-
ferenţă de podium. Obiectivul meu ca antrenor, impus
echipei în acest sezon, este clasarea pe podium, însă
nici dacă vom rămâne unde suntem acum nu va fi o
problemă.

Încercăm ca pe jucătorii tineri, prin faptul că evo-
luează unii titulari, alţii in-
trând pe parcurs, să îi
creştem pentru a fi promovaţi
la echipa din Ciacova, făcând
astfel pasul spre o liga supe-
rioară şi un alt nivel valoric.
Sperăm să reuşim acest
lucru”.

În acest retur s-au disputat
jocurile: etapa a XVII-a:
Steaua Bulgăruş - Petroman
0-1, gol marcat de Ovidiu
Rusanda; etapa a XVIII-a:
Petroman - C.S.O. Deta II 1-
1, gol marcat de Ion Buhai;
A.C.S. Unirea Banloc – Pe-

troman 2-0; etapa a XIX-a: Petroman - CSC Dudeştii
Noi 6-1; etapa a XX-a: CSC Ghiroda şi Giarmata Vii -
Petroman 2-2; etapa a XXI-a: Petroman - AS Unirea
Uivar 2-0.

Lotul echipei A.S. Petroman (Liga a V-a , 
Seria a II-a) pentru returul sezonului 2021-2022

Portari: Cătălin Severa - 31 ani, Adelin Pârvu – 16
ani; fundaşi: Mădălin Costin – 23 ani, Ion Buhai – 23
ani, Marius Jebelean – 29 ani, Cristian Marcovici – 35
ani, Marius Drăghie – 45 ani, Sergiu Torzan – 21 ani,
Ilie Calini – 29 ani; mijlocaşi: Andrei Nechifor – 24
ani, Ionuţ Bala – 22 ani, Nicolae Buhai – 22 ani, Sorin
Pop – cpt – 32 ani, Florin Burdan – 25 ani, Petru Sa-
dovan – 39 ani, Cosmin Susman  – 40 ani, Dorin Sin-
ger – 21 ani, Laurenţiu Bârsan – 16 ani, Nicolae
Tabacu – 22 ani; atacanţi: Ovidiu Rusanda – 23 ani,
Alexandru Gardia – 35 ani, Vasile Jianu – 24 ani; Alex
Paparega – 16 ani, Nicolae Negru – 36 ani.

Noutăţile din lot pentru acest retur sunt: Cristian
Marcovici– de la Atletico Liebling; Nicolae Negru –
ultima dată la Flacăra Parţa, Ionuţ Bala – adus din Me-
hedinţi, Adelin Pârvu şi Laurenţiu Bârsan – de la ju-
niorii Progresului Ciacova.

Antrenor principal/delegat: Alin Ardelean, preşe-
dinte: Codruţ Adrian Crista, asistenţă medicală: Tabita
Secheşan, sponsori şi parteneri: Primăria şi Consiliul
Local ale oraşului Ciacova, Artoil, ProManu Com.

Prezentarea echipei de fotbal Progresul 1906 Ciacova

Prezentarea echipei de fotbal A.S. Petroman


