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      Azi e joi...vine reporterul pe la noi: în episodul 3 avem ca invitat o persoană care
trăiește meciurile de la 3000 km departare. Oare cine o fi?
        Întâi de toate, mulțumesc pentru că ați acceptat să răspundeți la acest interviu.
Mondialu", un simplu nick sau o poreclă în rândul fanilor?   Este un simplu nick care
vine de la faptul că tatăl meu, prin anii ’90, a deschis o mică afacere și a denumit magazinul
Stroe Mondial (hahahahahaha) și de atunci prietenii au început să îmi spună Mondialu’ !!!!!!!
 
 
Cum a început povestea de dragoste dintre Mondialu" și Petrolul?
 
Și mai ales ce a alimentat această legătură?A început demult, tatăl meu(Dumnezeu să îl
odihnească) m-a dus pe stadion când aveam 4 ani (în 1979), iar eu strigam Hai Petolu (încă nu
știam să vorbesc bine)!!!!............deci demult, iar când am început să conștientizez nu mă mai
putea opri nimeni ca să pot ajunge la meciurile echipei mele iubite !!!!
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Cum sunt trăite meciurile Petrolului tocmai din Spania, la peste 3000 km distanță?
 
Greu, foarte greu, neînchipuit de greu, iar de lucrul ăsta iți poți da seama decât dacă ești plecat
departe de țara ta, de orașul tău, de echipa ta ……..
 
 
Care a fost primul gând la auzirea veștii că bătrânul Ilie Oană va fi demolat pentru a face
loc unui nou stadion, mai mic, dar mai modern?
 
Pentru prima oară s-a potrivit sintagma : Cu un ochi am plâns, iar cu celălalt am râs ! În toată
acea perioadă(a construcției stadionului) eram dependent de orice informație, poză, în legătură
cu noul stadion și mă bucuram ca un copil la ridicarea încă unui stâlp de la structura stadionului
!
 
 
Cum a fost trăit primul trofeu după 18 ani?
 
Pentru mine, poate ți se pare ciudat, nu a fost atât de important trofeul în sine, cât acel ”ZID
GALBEN” despre care s-a vorbit în toată țara! Chiar am trăit niște zile minunate în acel început
de iunie, singurul meu regret a fost că nu l-am avut lângă mine pe fiul meu Alex !!!!
 
 
Ce a însemnat primul meci european, dupa revoluție, pentru mondialu? S-a dovedit
Finlanda(hi hi hi) a fi destinația corectă?
 
Pentru mine, primul meci european a fost cu Anderlecht în 1990 și am fost foarte emoționat
pentru că vedeam cum echipa mea joacă un meci oficial cu o ”echipa straină”, echipa care
fusese finalista Cupei Cupelor în acel an.
 
În legătura cu Finlanda, mai multe informații ți le poate da superghidul Porcu’, el este eminența
cenușie a acestei deplasări !!!....să-ți dea Dumnezeu sănătate, Porcule !
 
 
Care ar fi momentul în care Petrolul v-a făcut să vă simțiti stăpânul lumii?
 
Nu știu dacă m-a făcut să mă simt stăpânul lumii, dar al României cu siguranță ……momentul
care mi-a dat senzația aceasta, a fost inaugurarea noului stadion ”ILIE OANĂ“ !!! Acest
eveniment cred că reprezintă începutul unei noi perioade prolifice din istoria bogată a clubului
nostru !!!
 
 
Dacă ați avea puterea să schimbați un singur moment din istoria FCP, care ar fi acela?
 
Cu siguranță ziua de 28 iulie 2003, când oficiali din conducerea Ploieștiului, ai Prahovei și a
celor 2 echipe de fotbal au parafat fuziunea dintre o echipă de tradiție (PETROLUL) și un simplu
hibrid (astra), aducând cea mai mare blasfemie a sportului prahovean !!!
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Ce jucător actual l-ați vedea într-o componență clasică al Petrolului?
 
Cu siguranță, Hamza Younes, după părerea mea cu modestia și caracterul unui astfel de
fotbalist, se poate forma o echipă care să ne aducă rezultatele pe care le dorim cu toții .
 
 
Cea mai reprezentativă cântare pentru club ?
 
Rămân fără voce și simt o stare de bine atunci când cânt “Bine-i să fii Petrolist” !!!
 
Cred că acest cântec ar trebui să fie asociat ca fiind un imn al suporterilor, un cântec dedicat
suporterilor, clubului și numelui de PETROLUL !!!
 
 
Care este deplasarea de care vă aduceți cu cea mai mare plăcere aminte ( poate nu
datorită scorului, ci a trăilor) ?
 
Nu știu de ce, dar mereu îmi vine în minte deplasarea de la Timișoara  din 2003,  parcă, atunci
când au inaugurat ei nocturna. A fost o deplasare cu de toate,chiar dacă am pierdut acel meci
cu 2-1 ………. de la deplasarea propriu-zisă, care, dacă nu mă însel, a fost cu autocarul și până
la atmosfera senzațională care a fost în timpul meciului cu tot stadionul plin de lumini și fum !!!
Îmi aduc aminte că și noi am contribuit la acea atmosferă cu câteva torțe și chiar îmi închipuiam
când voi trăi și eu așa ceva pe stadionul nostru !!!!
 
 
O întrebare capcană: Eusebiu Tudor sau Octavian Grigore?
 
VIVI  RĂCHITĂ !!! 
 
 
Urmează deplasarea din ghencea. Credeți că ne vom întoarce victorioși de acolo?
 
Îmi doresc din tot sufletul lucrul ăsta !!!! Meciul ăsta cred că este singurul meci în care îmi
doresc să câștigăm prin orice mijloace: antijoc, greșeli de arbitraj, joc dur, numai să câștigăm!
 
Îmi pare rău că sună dur, dar asta simt !
 
 
Cum vedeți viitorul 
www.DoarPetrolul.ro
? Aici a fost “supravegheată”consturirea stadionului, de aici a pornit ideea FCP TV,
acum se vinde cartea dl Frățila și ni se pregătește o aplicație android a site-ului. Credeți
că acesta va evolua în continuare?
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Nu cred, ci sunt sigur că acest site va evolua și lucrul acesta l-am văzut cu ochii mei până acum
încă din 2006 de când sunt membru al acestui forum .
 
Chiar vreau să mulțumesc tuturor celor care au făcut posibila creare a acestui “parc al chibiților
virtual” !!! 
 
Pentru noi, cei din afara țării chiar este mai mult decât un simplu site , este puntea dintre noi și
iubirea pentru Petrolul !!!
 
 
Multumesc pentru timpul acordat. Aveți ceva de transmis cititorilor?
 
Da, multora aș vrea să le transmit să CITEASCĂ  mai mult !!!
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