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    După un meci electrizant în care inima noastră galben-albastră a fost la un pas să spună " S
T O P ", urmează cafeaua tare de dimineață - În spatele unui nick - cu noul moderator:
lordshark.
  Trebuie să mă credeți pe cuvânt că interviul a fost propus înaintea avansării în funcție și
nicidecum după aceea ( a se citi kr3bs nu îmi poruncește hi hi hi)         Bună ziua şi
mulţumesc pt că aţi acceptat să răspundeţi la acest interviu. Întâi de toate, cine este în
spatele nick-ului lordshark?
În vârstă de 29 de ani, cunoscut pe forum ca lordshark, Stan Ionuţ Cosmin este o persoană
obişnuită în căutarea unor lucruri neobişnuite. Sunt de profesie economist, o meserie moştenită
pe linie maternă, cu o experinta de peste 12 ani în domeniu. Pasionat de ocult şi misticism,
încerc în fiecare zi să înţeleg partea nevăzută a lumii în care trăim. Porecla de shark am
dobândit-o în copilărie, atunci când ieşeam la baschet şi purtam de fiecare dată cu mândrie un
echipament complet, marca Le Shark Sports, primit cadou de la un prieten de familie din Anglia.
      Cum a început povestea de dragoste între lordshark şi Petrolul?
La o vârstă foarte fragedă am descoperit pasiunea pentru şah iar când aveam 4 ani ai mei au
decis să mă legitimeze la Petrolul Ploieşti, club pentru care am jucat şah de performanţă în
următorii 12 ani. Ţin minte că atunci când eram în şcoala generală şi aveam antrenamente, în
zilele în care juca Petrolul, eu şi alţi câţiva colegi eram foarte fericiţi pentru că la ora la care
începeau pregătirile pentru primirea spectatorilor noi eram deja în incinta stadionului. Purtăm cu
mândrie legitimaţiile de sportivi pe care scria Petrolul Ploieşti şi priveam cu oarecare mândrie,
din incinta stadionului, către alţi copii care îşi ocupau poziţiile la intrarea în stadion aşteptând să
fie luaţi după gât de un posesor de bilet şi adept al tradiţiei: “Doi pe bilet, haide, domne, că
merge şi doi pe bilet că-i copil”.    Cum vede familia dvs această patimă fotbalistică?
Pentru că stau în Bucureşti, obişnuiesc ca înainte de meci să trec şi pe la ai mei să văd ce mai
fac. Imediat ce mama mă vede intrând pe uşă, cu tricoul pe mine, fularul la gât, o eşarfă pe
mâna stângă şi una pe mâna dreaptă şi cu jobenul în cap mă întreabă dacă mă duc la
meci…de parcă n-ar fi evident. După ce-i răspund începe să-mi povestească, pentru a nu ştiu
câta oară, de vremurile în care ea şi cu matusimea făceau atletism la Petrolul şi cum rămâneau
la meciuri după antrenamente, de meciul cu Liverpool, de Cepolschi şi Sfetcu care au fost
vecini cu ea, etc. Toată zarva nu rămâne neobservată, şi nu durează mult până când din
sufragerie îşi face apariţia şi bătrânu, care ştie că nu vin niciodată cu mâna goală, şi în acelaşi
timp în care preia o bere de la mine, preia pe piept şi centrarea de la mama şi continuă cu Ilie
Oana, fraţii Dridea, etc.        

Care ar fi avantajele şi dezavantajele transformării fotbalului din pasiune în business?  Tr
ăim într-o lume bazată pe materialism în care pasiunea nu-şi are locul decât dacă aduce cu ea
şi un cashflow pozitiv. Fotbalul a devenit un business care generează venituri de miliarde de
EUR anual. Mă uit cu regret în box unde din ce în ce mai multe voci spun că ultimul mare
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campion al acestui sport a fost Lennox Lewis, retragerea sa marcând momentul în care boxul a
renunţat la haina pasiunii, talentului şi frumuseţii şi a îmbrăcat costumul de businessman,
făcând loc unora ca Floyd Money Mayweather care sunt mai mult oameni de show decât
sportivi. Sper să nu ajungem să spunem vreodată ceva de genul ultima mare echipa care juca
fotbal a fost Barca lui Guardiola sau Realul lui The Special One.      
 
 
După atâţia ani petrecuţi alături de Petrolul, care consideraţi a fi cea mai frumoasă
perioadă trăită? Iar la capătul opus, cea mai neagră?
 
Au fost mai multe perioade frumoase şi urâte în istoria clubului dar nu pot vorbi decât de cele pe
care le-am trăit pe propria piele. De exemplu, meciul cu Liverpool de la Ploieşti, a rămas
întipărit în memoria petroliştilor ca un moment unic, însă nu pot avea o părere obiectivă
deoarece nu am fost acolo. Pot însă să vorbesc de două sezoane de neuitat 1994 – 1995 şi
2012 – 2013, iar diametral opus perioada de declin în care echipa s-a târât prin ligi inferioare şi
în care mulţi deveniseră susţinători ai echipelor din minunata noastră capitală. Legat de acest
lucru mi-am adus aminte de un eveniment care mi-a lăsat un gust amar. În 2006 când echipa
behăitoarelor a jucat în deplasare la Boro era un concert în Ploieşti la Sala Sporturilor. Ţin minte
şi acum că trupa muzicală care urma să închidă show-ul era Voltaj şi mai ţin minte cum
majoritatea băieţilor trăgeau de iubite, soţii să meargă spre case pentru că vroiau să vadă
marea echipă a stelemelei, iar ele erau foarte enervate pentru că urma să cânte formaţia care la
acea vreme făcea furori printre reprezentanţele sexului frumos.  
 
 
Să ne întoarcem puţin în timp,  mai precis în anul 2003: cum aţi văzut fuziunea dintre
Petrolul şi Astra? Vă gândeaţi ca acesta va fi momentul sfârşitului?
 
Eu am câteva principii după care mă ghidez în fiecare zi, iar unul dintre ele spune că orice lucru
amestecat miroase, iar cu această sper că am răspuns la prima întrebare. Ţinând cont că sunt
o persoană care în urma unei intoxicaţii alimentare a stat pentru 48 de ore la o cafea cu
moartea, consider că sfârşitul a ceva înseamnă începutul a altceva.    
 
Ce a însemnat cei 7 ani grei în liga secundă pentru lordshark?  O doctrină masonică spune
că întotdeauna ordinea rezultă din haos, iar din punctul meu de vedere cei 7 ani petrecuţi în
anonimat nu au reprezentat decât purgatoriul prin care a trebuit să treacă echipa şi suporterii
pentru a putea revenii mai puternici şi mai uniţi.
 
 
Ce a fost mai dificil de suportat: umilinţă la care au fost supuşi fanii de către propria
conducere (meciuri aranjate, mutarea echipei, declaraţii jignitoare) sau anii petrecuţi în
B?
 
Nu cred că a fost o problemă atât de mare faptul că echipa a jucat în B. Nu a fost prima oară
când s-a întâmplat acest lucru şi deşi sper să nu se mai întâmple acest lucru trebuie să fim
realişti şi să acceptăm faptul că menţinerea unei echipe în primul eşalon depinde de foarte mulţi
factori, iar retrogradarea este ca un prădător care stă ascuns în tufişuri aşteptând un moment
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de slăbiciune pentru a ataca. În ceea ce priveşte umilinţa aici intrăm pe un teren minat ţinând
cont de faptul că sunt o persoană căreia îi place să-i respecte pe cei din jur cerând în schimb
acelaşi lucru, iar în cazul fostei conduceri am primit orice vreţi voi, dar nu respect.
 
 
Pe undeva normal, fanii au început proiectul Petrolul e al Nostru. Cum aţi văzut această
mişcare şi unde consideraţi că s-a încheiat acest proiect?
 
O mână de “nebuni” au început acest proiect şi în faţa acestor “nebuni” mă plec ca în faţa unor
regi, pentru că oamenii care au idealuri şi ţeluri în care cred şi pentru care fac totul merită tot
respectul şi suportul celorlalţi. Pe unii dintre ei îi cunosc foarte bine, încă din copilărie, oameni
din popor, aşa cum îmi place mie să le spun, oameni care au propriile griji şi probleme în viaţa
de zi cu zi, oameni ca mine, ca tine şi ca mulţi alţii de pe acest forum. Aşa cum spunea cineva
pe forum această acţiune a fost una dintre puţinele mişcări civice, de la revoluţie încoace, care
au dat roade. Din punctul meu de vedere proiectul Petrolul e al Nostru nu s-a încheiat. Citesc în
fiecare zi presa sportivă, pentru a vedea ce r…t mai mănâncă, şi pot spune că 80% dintre
articolele care sunt legate de Petrolul au la baza acţiuni şi demersuri ale fanilor petrolişti (Fanii
Petrolului sar în apărarea lui Hamza, Fanii Petrolului au făcut o atmosferă de CL, Noi credem că
se poate, etc.). Prea puţine articole vorbesc despre conducerea clubului ceea ce arată ca
sufletul echipei suntem noi fanii, cei care iubesc această echipă, iar asocierea pe care o face
toată lumea între Petrolul şi fani arata că s-a ajuns la o relaţie de simbioză motiv pentru care
cred că numele proiectului ar fi mai corect “Petrolul e al nostru şi noi suntem ai Petrolului”.     
 
 
În acest moment, dat fiind conducerea clubului şi zvonurile negative apărute prin presa,
credeţi că ar putea fi necesar, peste un anumit timp, un alt proiect Petrolul e al Nostru ?
 
În primul rând eu nu cred în tot ceea ce scrie presa. Am nemulţumirile mele legate de
conducere, nemulţumiri bazate nu pe zvonuri, ci pe informaţii palpabile pe care le am de la
oameni în care am încredere, dar cu toate aceste nemulţumiri sunt sigur de faptul că, cel puţin
în viitorul apropiat, nu vom avea nevoie de un alt proiect Petrolul e al Nostru.      
 
 
Cum a fost pierderea FC Ploieşti după acea perioadă nebună petrecută în liga a 3a şi apoi
în 2a, la un pas de liga 1?
 
A fost ca un cuţit în inimă. Vorba aceea, să ajungi să te îneci că ţiganul la mal, să vezi luminiţa
de la capătul tunelului să te bucuri de prezenţa ei şi la final să realizezi că luminiţa este
generată de farurile unui marfar care a rămas fără frâne şi care se îndreaptă cu viteză mare
spre tine.
 
 
După ce conducerea oraşului reuşea să “construiască”o faimoasă tribună 1, cum aţi
primit vestea că urmează să se dărâme vechiul Ilie Oana pentru a face loc unuia mai nou,
mai modern, mai cochet?
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Soarele despre care vei menţiona în una din următoarele întrebări începuse să răsară, dar până
să ajungă la prânz, atunci când e cel mai puternic, mai era cale lungă. Vechiul stadion era un
templu în sine, plin de amintiri frumoase şi urâte, de bucurii şi amărăciuni, dar uneori este
nevoie să alungi umbrele trecutului pentru a face loc razelor de lumină ale viitorului.   
 
 
După sute de meciuri pe acelaşi stadion, cum a fost revenirea pe prima scenă
fotbalistică, după o pauză de 7 ani, pe un stadion “Ilie Oană”complet diferit ?
 
A fost ceva senzaţional. Ploieştiul îşi redobândise dreptul de a fi pe prima scenă fotbalistică şi
toată lumea vorbea numai în termini laudativi despre ceea ce se realizase la Ploieşti, lucru care
trebuie să recunoaştem că-mi insufla, ca cetăţean al Ploiestiului, un aer de mândrie.   
 
 
La doar 2 ani de la promovare, Petrolul reuşeşte să cucerească un nou trofeu, după 18
ani – Cupa României. A fost acest trofeu o dovadă că, după atâtea greutăţi, a venit şi
soarele pe strada noastră?
 
Soarele a răsărit pe strada noastră atunci când s-a decis construirea noului stadion. În
momentul câştigării cupei soarele era cocoţat în înaltul cerului unde sper să rămână multă
vreme de acum înainte.
 
 
Dacă ar fi să faceţi o comparaţie a atmosferei din 95 cu cea de anul acesta, ce plusuri şi
ce minusuri aţi descoperi pt fiecare perioadă?
 
În 95 oamenii nu se manifestau la fel de sofisticat ca acum, coregrafii 3D şi alte lucruri de acest
gen, dar cu toate acestea trăirile lor erau mult mai sincere. Cu regret o spun că mare parte din
puştanii din ziua de azi fac parte din categoria celor care se nasc originali şi mor copi. Nu au
păreri proprii, iar spiritul de turma le ghidează paşii în fiecare zi. Petrolul este la modă acum, la
fel cum este şi ultima creaţie de la Samsung sau Nike, şi intră în categoriile must have sau must
be, ca să folosim câteva expresii uzuale, motiv pentru care îi vezi pozând pentru facebook în loc
să susţină echipa, dar trebuie să-i înţelegem deoarece apartenenţa lor la un grup care este
trendy trebuie dovedită într-un fel sau altul.     
 
 
Satisfacţia a fost mai mare câştigând un trofeu după 18 ani, dar mai ales după atâtea zile
amare sau câştigând împotriva unui rival, în condiţiile în are am învins ŞI sistemul?
 
Satisfacţia nu a fost mare…ci foarte mare, dar nu a avut ca sursa faptul că am învins sistemul
său un rival, ci doar că am reuşit să câştigăm un nou trofeu, după o perioadă lungă de secetă,
prin practicarea unui joc curat şi plăcut.
 
 
Care sunt momentele ce v-au rămas întipărite în minte şi nu le veţi putea uita niciodată
referitoare la aceste 2 trofee?

 4 / 7



În spatele unui nick: lordshark

Scris de Moș Niculae
Joi, 05 Decembrie 2013 10:49

 
Cu toate că despre anumite evenimente din 95 am mai vorbit pe forum, pentru că mi-ai adresat
această întrebare, mă simt nevoit să mă repet. Ţin minte că în 95 era în vizită la ai mei un
prieten de familie din Anglia. În momentul în care a văzut puhoiul ăla de lume ieşit la Gara de
Sud, aşteptând să vină echipa, era omul cuprins de teamă crezând că mai are loc o revoluţie.
Cred că în gândul lui îşi spunea: “cine dracu m-a pus pe mine să vin în vizită în România?” În
acea seară ştiu că m-am dus în casa să aduc un cuţit de bucătărie pentru că se dorea
spargerea cauciucurilor de la autocarul jucătorilor pentru a-i putea duce în braţe până în centru.
A doua zi de dimineaţă, când m-am dus la gară să iau pâine, am rămas uimit când am văzut că
uneia dintre statuile monumentului de la Gară de Sud îi lipsea capul. În ceea ce priveşte trofeul
din 2013, lăsând la o parte meciul în sine şi atmosfera din timpul meciului, drumul de la Ploieşti
la Bucureşti a fost ceva fantastic. În acea zi mi-aş fi dorit ca Bucureştiul să fie nu la 60 km ci la
600 km depărtare.  
 
 
Nea Titel ne povestea, într-un interviu trecut, cum a fost scăpat de la o bătaie ce putea fi
foarte zdravănă. Dvs aţi avut asemenea păţanie? Aţi fost salvat de la bătaie sau
viceversa?
 
Cu mult timp în urmă era să-mi iau omorul în Bucureşti în zona Lizeanu de la nişte dinamovişti.
Nu mai ştiu exact cum au stat treburile, dar cert e că am avut mare noroc cu câţiva prieteni
bucureşteni, care stau chiar în acea zonă, şi care şi-au făcut apariţia exact în momentul în care
aveam mai mare nevoie de ajutor.  
 
Dacă ar fi să numiţi un jucător care regretaţi că a îmbrăcat tricoul galben-albastru, cine ar
fi?  Sunt sigur că mulţi dintre noi ar da acelaşi răspuns: Prinţul. Însă, în ultima vreme a început
să mă enerveze la culme modul în care vorbeşte despre clubul nostru, un fost jucător al
Petrolului. Numele lui este Nana Falemi şi dacă o ţine în aceeaşi notă cred că o să-l pun pe
aceeaşi treaptă cu Cristea.     Dacă ai putea schimba un singur lucru la Petrolul, care
ar fi acela?   Petrolul e frumos aşa cum este, cu bune şi cu
rele.       Cel mai mare regret legat de fotbal,
în general şi apoi raportat la Petrolul?
 
Regretul cel mai mare legat de fotbal este faptul că acest sport a început să se transforme din
ce în ce mai mult într-un business. În ceea ce priveşte echipa Petrolul regret foarte mult că încă
nu avem un muzeu şi acest lucru mă enervează.   
 
 
Aveţi vreo superstiţie atunci când vă duceţi la meciurile Petrolului?
 
Înainte de meciurile care au loc pe Ilie Oană şi la care pot ajunge, obişnuiesc să mă opresc la
Pomul Verde pentru a servi o sută de coni şi un Ciucas la sticlă stând pe o navetă goală de
bere. O singură dată nu am respectat ritualul, pentru că am ajuns în ultima clipă în Ploieşti şi
s-a întâmplat o nenorocire: Petrolul – stâna (1 – 2).    
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Am observat pe forum că sunteţi un mare pasionat al istoriei. Ce pasiune provoacă mai
mari dureri de cap: istoria sau Petrolul?
 
Napoleon Bonaparte spunea că “istoria reprezintă o înşiruire de minciuni asupra cărora am
căzut cu toţii de acord”. Este foarte complicat să-ţi faci loc printr-un amalgam de minciuni,
considerate adevăruri irevocabile de marea majoritate dintre noi, pentru a afla ce anume s-a
întâmplat cu adevărat de-a lungul timpului. Acest lucru poate genera dureri mari de cap şi stări
de nervozitate, dar recunosc că nu se compară cu trăirile pe care le ai atunci când vezi un meci
că cel de aseară, din cupa României. Pur şi simplu simţeam că-mi explodează capul din cauza
tensiunii crescute.    
 
 
Dacă ar fi să comparaţi un personaj din istorie cu echipa Petrolul, care ar fi acela?
 
Aș vrea să nu compar echipă nu cu un personaj, ci cu un grup de personaje şi anume părinţii
fondatori ai Statelor Unite. La fel ca şi noi, aceştia au fost nevoiţi să lupte cu sistemul întruchipat
la acea vreme de Imperiul Britanic, pentru a putea pune bazele singurei republici din istorie, în
adevăratul sens al cuvântului.
 
 
Cum vedeţi peluza în acest moment? Ce ai schimba?
 
După o perioadă în care peluza dinspre maternitate a urmat un trend ascendent, atingând
apogeul pe 1 iunie 2013, a urmat o perioadă scurtă de declin, plină de certuri, acuzaţii şi puncte
de vedere diferite, iar rezultatul îl cunoaştem cu toţii. În momentul de faţă nu cred că e corect să
mai vorbim de o singură peluză, ci de două peluze. Mă bucur că în Peluza Latină lucrurile s-au
aşezat, iar acei băieţi minunaţi au fost acceptaţi de restul spectatorilor. Se pare că şi în peluza 1
lucrurile au început să prindă din nou viaţă. Ştiu că mulţi vor spune că încă există fel de fel de
specimene, dar din păcate de astfel de exemplare nu cred că vom putea scăpa vreodată.
Senzaţia mea e ca lucrurile s-au calmat în acest moment şi sunt sigur că în returul
campionatului vom avea parte de o atmosferă din ce în ce mai electrizantă de la meci la meci.
 
 
În 2014 sărbătorim 90 de ani de la înfiinţarea clubului. Care este primul gând cu privire la
această aniversare?
 
Sper că la anul să reuşim să cinstim cei 90 de ani de existenţa prin câştigarea unui trofeu şi ce
m-ar face cel mai fericit ar fi realizarea eventului, lucru care ar închide gura la toţi contestatarii
noştri şi aici mă refer în primul rând la presă berbecaliotă.    
 
 
Va urma perioada de transferuri – ce aşteptări aveţi de la conducerea FCP? Ce posturi
trebuie întărite? Şi ce jucători aţi vedea venind/plecând?
 
Eu unul sper să se concretizeze transferul lui Mutu. Părerea mea e ca în campionatul României,
cel puţin un an, Mutu mai are ceva de spus. Când spun asta mă gândesc la Didier Drogba, un
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jucător de 35 de ani care joacă într-un campionat mult mai puternic decât al nostru. Sper din tot
sufletul ca Marinescu să revină în cel mai scurt timp la formă bună din sezonul trecut. Sunt sigur
de faptul că Gui şi Alcenat vor rămâne la noi, însă nu împărtăşesc acelaşi sentiment şi în cazul
lui Damien, însă îl înţeleg, pentru că familia este mai presus de orice, şi nu pot decât să-i
mulţumesc pentru tot ceea ce a făcut până acum. În ceea ce-i priveşte pe Camara şi Dore, cu
regret o spun, dar nu cred că au ce căuta la Petrolul.       
 
 
Ce părere aveţi despre site-ul www.doarpetrolul.ro ? Ce îmbunătăţiri aţi aduce acestui
site?
 
Nu aş aduce nicio îmbunătăţire în acest moment. Este un site foarte simplu de utilizat care-şi
face treaba excelent.
 
 
Mulţumesc pentru timpul acordat. Aveți ceva de transmis cititorilor?
 
Aş avea ceva de transmis legat de evenimentele de la sfârşitul săptămânii trecute. Îi îndemn pe
toţi cei care au suferit datorită barbariei de care au dat dovata domnii în uniforme să urmeze
căile legale pentru că au fost încălcate drepturi fundamentale ale omului iar şansele de câştig
sunt de 1000%. Şi cu acestea fiind spuse vă mulţumesc tuturor pentru răbdarea de care aţi dat
dovadă pentru a asculta ceea ce am avut de spus.
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