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  Azi e joi și-e sărbătoare  Am aflat și-o veste mare:  Vine Mutu la Ploiești!  Ar veni și Bokila,
ce-i mai place România
 
Înainte de veniri, hai să ne-așezăm puțin
 
Pe nea Titel să-l citim și-apoi să ne povestim!
 
 
 
 
 
 
Mulțumesc pentru acordarea acestui interviu. Sunteți pregătit să trecem împreună prin câteva
întrebări menite să vă răscolească amintiri plăcute? 
 
Întâi de toate, când a luat, pentru prima dată, nea Titel contact cu fotbalul prahovean? Și
de ce Petrolul?
 
Ca în orice familie, tradiţiile, religia, limba maternă, cât și linia de comportament moral este
dictată de părinţi. Bineînțeles că și eu am beneficiat, la rândul meu, de aceste valente moştenite
în familie. Dar, în afară de toate acestea, la noi a mai fost ceva. Acel ceva care mi-a călăuzit
paşii spre viitoarea iubire de o viaţă. Tată, Dumnezeu să-l odihnească!, deşi lucra la CFR, ţinea
cu Petrolul. Locuiam, în acele vremuri, în colonia Ploieşti Triaj.
 
Cu mult timp în urmă, l-am întrebat despre primul meci la care m-a luat pe stadion. Nu-şi mai
aducea aminte amănuntele de care eu aveam nevoie pentru a-mi structura CV-ul de petrolist.
Ştia doar că a fost un meci nebun, în care s-au înscris goluri multe, fapt ce l-a determinat -
considerând că port noroc - să mă ia aproape la toate meciurile la care el a fost prezent. Mai
ştia că, înainte de acest meci, într-o zi de salariu, participase la o mare chermeză în colonie, cu
prietenii lui petrolişti, fiindcă bătuse Petrolul pe Rapid. În acele timpuri, ca de altfel şi acum,
acest meci reprezenta chintesenţa eternului fotbal. Atunci, fusese rândul colegilor de serviciu
rapidişti să plătească pariul pierdut. Îmi povestea cum stăteam aciuat pe lângă ei şi ciuleam
urechile la poveştile despre cum a fost la meci şi cât îl sâcâiam să mă ia şi pe mine la
următoarea partidă. Anul îl ştia, 1962. Deci, mai rămânea să pun toate datele cap la cap şi să
aflu ce meci a urmat după derbiul cu Rapid. Nu-mi amintesc mare lucru din acel meci, dar
căutând prin ziarele vremii (atunci nu exista “prietenul” google) am aflat că era vorba despre un
meci cu Crisana Oradea, care s-a terminat printr-un KO de graţie: 8-1 pentru Petrolul! De ce
Petrolul? Pentru că altceva nu poate exista în sufletul meu, la acest capitol. Nu era loc şi gata!
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Fotbalul modern pune accent, din ce în ce mai mult, pe business, cum era în perioada de
până-n 90? Care erau lucrurile bune ale fotbalului de atunci? Dar şi cele negative?
 
Existau în acele vremuri, în afara persoanelor din Comitetul Central PCR, care conduceau
destinele României comuniste, încă 41 funcţii de demnitari cu puteri de decizie relativ mari.
Aveau titulatura de prim-secretari de judeţ. Printre aceştia - poate şi datorită faptului că judeţul
Prahova era ca şi acum, unul potent financiar - era şi prim-secretarul Prahovei, care deţinea, pe
lângă pârghiile financiare, şi puterea deplină fată de toţi directorii întreprinderilor din acest
teritoriu. Vă daţi seama de ce avantaje beneficiau şi fotbaliştii, mai ales în contextul în care
primul secretar era şi iubitor de fotbal. Eh..., acum să nu vă gândiţi că îi îngropau în lovele sau
maşini de lux. Fiecare fotbalist avea un loc de muncă la o întreprindere, care automat îi dădea
şi un apartament, dar şi posibilitatea să treacă pe la întreprindere doar în... vizita de la casierie,
de două ori pe lună. Adică, la avans şi, apoi, la lichidare. Toate erau bune şi frumoase până la
meciurile cu Steaua, Dinamo sau, mai aproape de anii noştri, cu Victoria Bucureşti, FC. Olt
Scorniceşti ori, “marea” Flacăra Moreni. Aici era buba bubelor acelor ani. Dependenţa de
politicul comunist crea o luptă a puterilor, care era inegală. Nu te puteai opune tu, prim-secretar
de judeţ, lui Valentin, fiul lui Ceauşescu (Steaua) sau generalilor de interne Coman,
Homostean, Postelnicu (Dinamo) şi generalului colonel (de securitate) Iulian Vlad (Victoria). Şi,
de parcă nu ar fi fost îndeajuns, încă doi generali din Ministerul de Interne, Ion Ghenoiu şi Marin
Dragnea, au ţinut cu tot dinadinsul să mai aducă un "satelit" pentru Dinamo, după Victoria, în
speranţa că "roş-albii" o vor putea detrona pe Steaua.
Această nouă “contra natură” se numea Flacăra Moreni. În haznaua creată de aceste meschine
personaje, vă imaginaţi cu toţii ce locuri în clasament mai rămâneau libere pentru celelalte
combatante.
 
 
Cum era Titel ca suporter? Ce-nsemna să fi un suporter rebel, într-o perioadă în care şi
cel mai mic gest necugetat putea să te coste scump?
 
Era o vorbă în acele vremuri: dacă ai băut apă din tenderul locomotivei cu abur, CFR-ist vei
rămâne o viaţă întreagă. La mine a funcţionat doar parţial acest slogan. Mie mi-a plăcut să
beau... motorină din rezervorul locomotivelor Diesel, aşa că eu am fost CFR-ist doar pe statul
de plată!
Fiind fiu de CFR-ist, trebuia să urmez tradiţia. Ca atare, am făcut cursurile medii la Liceul nr. 12
CFR, din Bucureşti, care culmea, era situat chiar în Giuleşti. Eram în clasă 32 de elevi, dintre
care majoritatea erau - aţi ghicit - rapidişti. Cu aroganța-mi caracteristică de ploieştean
republican, mi-am confecţionat un steag în culorile echipei mele de suflet, chiar în fieful lor.
L-am inscripţionat cu stema noastră, făcută dintr-un şablon de preşpan, şi l-am arborat pe
acoperişul clădirii, blocând lacătul scării metalice de acces din exterior. Şi pentru că nu era de
ajuns, cu şablonul de preșpan şi cu vopsea albastră, mi-am marcat teritoriul, vopsind toţi pereţii
exteriori ai liceului cu însemnele Petrolului! M-am ales cu o exmatriculare de o lună, din cămin,
urmând să fac naveta cu trenul la Bucureşti. Dar am scăpat destul de uşor, pentru că aveam un
profesor bucureştean, care era, şi el, fan înfocat al Petrolului şi mi-a pus o vorbă bună în
consiliul didactic.
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Evident, m-am informat şi eu înainte şi am aflat că aveţi un trecut de “bătăuş”. Dacă ar fi
să rememoraţi o întâmplare hazlie, cu dvs în prim plan, care ar fi aceasta? 
                
 
Da de unde? Poate dacă nu mi-o furăm la Buzău, prin 1986, pentru a doua oară mai ziceam. În
urmă cu 6 luni, fusese prima leapşă pe care mi-am luat-o la meciul cu, “Salteaua Bucureşti”.
Atunci mi-am zis: Legat de episodul “Ghencea 1985”, îmi aduc aminte că am rămas mai în
urma grupului nostru şi patru stelişti m-au luat prin învăluire, apărând ca din senin de după un
gard. Nu mai conta în acele momente ce urma că... box to box. Eram mai atent să nu pierd
steagul din dotare, cu al cărui băț mă piruietam printre ei. M-am trezit din senin cu o lovitură de
șipcă de gradenă, aplicată exact pe şale. În acel moment, în care mi s-a tăiat răsuflarea, parcă
le simţeam în ceafă respiraţia urât mirositoare. Bineînţeles că, în secunda următoare, am “căzut
la podea”. Cred că urma să-mi iau şi picioarele de rigoare, în bot şi în coaste, dar... nu a fost să
fie aşa. Spre nenorocul acelor gherţoi, din spate venea singur, fratele meu de sânge
“galben-albastru”, Mihai Nebunul. Nebun fiind - glumesc -, se apucă de șipca aia şi, dintr-o dată,
se face elice de elicopter, bărbierind toată tufa de stelişti ce se aciuiase la faţa locului. Îmi
venea şi să râd de ceea ce vedeam şi să urlu de durerea care mă înţiglase. Apoi, îmi întinde o
carambă d’aia babană, de-a lui, şi-mi zice: “Scoală, frate, că avem treabă la greu azi cu ăştia!”.
Mai poţi spune ceva, când vezi atâta hotărâre şi compasiune?
 
 
Dar despre giuleştenii de la T1, puteţi să ne povestiţi ceva? Aţi luat atitudine împotriva
lor?
 
Aici este o altă mâncare de “pește oceanic”. Elev fiind la acel liceu al CFR, din Bucureşti, eram
într-o clasă doar trei petrolişti. Eu, Cantemir, alias “galbenalbastru” şi Bebe. Aveam show-urile
noastre cu majoritatea colegilor care ţineau cu Rapid. Îmi propusesem să le fac o nouă
aroganță şi, în consecinţă, îmi doream să capturez un steag vişiniu. Ţinta era meciul de acasă
cu Rapid (cred că prin anul 1974). Din peluză 2 (cea cu tabela), ca o felină, îmi urmăream
viitoarea pradă, beneficiind şi de faptul că galeria rapidistă ocupase partea de tribună 1 din
zona unităţii militare, cum era pe-atunci. Ţin minte că mă enervaseră la culme scandările lor, cât
şi scorul din acel moment, şi parcă mi se ridicase părul pe coamă. Exista o poartă în gardul
despărţitor la baza tribunei, care era întotdeauna închisă, dar şi păzită de un nene în vârstă. În
vâltoarea evenimentelor, ne adunasem câţiva antemergători şi întărâtam spiritele, trăgând de
gard şi lovind poarta cu o sipcă de gradenă. Ca prin minune, poarta a cedat, nenea ăla a luat-o
la sănătoasa şi m-am trezit intrat în zona coloraţilor, singur doar cu o sipcă în mană! Cei cu care
eram la gard nu trecuseră linia de delimitare. Pentru un moment, m-a luat un fior rece pe şira
spinării, dar uitându-mă înspre tribuna doi, unde avea loc galeria noastră, am văzut un mare
gol. Putea a fi fost un gol din cauza oricărui alt motiv. Dar... nu a fost aşa. Cei din galerie,
văzând toată tevatura făcută de noi în zona gardului despărţitor, erau deja în drum, prin spatele
peluzei. Mi-am zis atunci: fie ce-o fi, urc de la baza tribunei către ei să o pun de un iureş. În
câteva secunde, au apărut şi ai noştri, acţionând pe două flancuri. Unii atacau din mijloc, pe
intrarea din tribună, iar alţii de jos, pe intrarea forţată de mine. Ce a urmat vă daţi singuri
seama... Cert este că eu mi-am realizat numărul de aroganță propus! A doua zi, în liceu, cine
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credeţi că ţopăia pe holuri cu steagul vişiniu, făcut franjuri? Cine credeţi că îşi ştergea cu
franjurile vişinii pantofii înnoroiaţi special pentru acest spectacol? Cine credeţi că era implorat
de rapidişti să-şi primească, măcar şi aşa rupt, steagul capturat. Staţi fără grijă, mi-am primit din
nou bonusul meritat... am fost exmatriculat încă o lună din cămin, pentru că - dând foc la steag -
am umplut sala de clasă cu fum, a cărui tărie a ajuns şi pe holurile etajului!
 
 
Cum v-a venit ideea construirii unei tabele electronice, în 1980? Ce obstacole aţi
întâmpinat în încercarea de a vă realiza acest plan?
 
Mamăăăăă, şi p’asta o ştii! Cred că te-ai interesat la greu de dosarul meu. Sau ai ochii albaştri
şi telefoane directe cu băieţii de lângă colţul tribunei oficiale a stadionului nostru. Glumesc,
bineînţeles!
 
Cred că, de fapt, este vorba despre anul 1982. Dădusem al doilea set de examene (fară
succes), pentru a intra la facultatea de electronică şi telecomunicaţii. Lucram în program de
tură, 12 cu 24, la gara de sud, într-o structură de telecomunicaţii a CFR-ului. Ieşeam din
serviciu, după tura de noapte, la ora 7 dimineaţa. Să nu credeţi că ţineam direcţia întinsă către
casă. Nu, nici nu se punea problema. O ţineam lungă către stadion, unde îmi petreceam 6-7
ore, sau chiar mai multe ore, alături de nea Paul Horvath, care era electricianul bătrânului
stadion şi avea în grijă faimoasă staţie de amplificare. Îl aprovizionam cu piesele (pe care le
“împrumutam” de la serviciu), de care ducea lipsă pentru repararea staţiilor. Erau, în acele
vremuri, faimoasele staţii, cât şifonierele de mari, AR-500 Waţi, care funcţionau cu lămpi cât
borcanele de dulceaţă. Îmi aduc aminte că lămpile RG-250 şi OT - 100 se înroşeau şi frigeau,
făcând diferite flame albastre în interiorul baloanelor de sticlă, între anod şi catod. Nea Paul, un
neaoş spiritual, mi-a zis într-o zi: “Dacă tot aduci aici la stadion tot CFR-ul, n-ai putea să faci
rost şi de două cutii d’alea cu becuri care sunt la semnalele din gări?”. Era vorba despre
modulele indicatoare de direcţie, de sub grupul de lumini al semnalelor din gări, în care se
puteau afişa litere şi cifre. I-am spus atunci că două module montate la bătrâna noastră tabela
din tablă ar fi ca nucă în perete. Ce ne facem, dacă avem nevoie vreodată de un scor de la 9 în
sus? Ne-ar trebui cel puţin trei (adică două la noi şi doar una la oaspeţi)! De aici a pornit totul. În
nebunia mea, m-am pus pe treabă şi mi-am zis că trebuie să fac ceva mai mult decât atât. În
decurs de un an, pusesem la punct schema electronică gândită de mine. Trecusem de mult
pragul imaginaţiei de a mă rezuma doar la un simplu scor electronic. Concepusem o structură
de afişaj lungă de 10 metri şi o înălţime de 5 metri, care avea în compunere 6 linii de afişare, a
câte 22 matrice alfa/numerice fiecare. Totul mergea bine, până când acest proiect al meu a
trebuit să poarte girul unei instituţii de proiectare în domeniul electronicii. Acolo, totul s-a
înţepenit pentru aproape un an. Prim-secretarul de municipiu (primarul comunist al acelor
timpuri), Mircea Ionescu, a intervenit, pe linie de partid şi a ordonat urgentarea studierii
proiectului şi, implicit, emiterea avizelor. În acest sens, a hotărât că acest proiect să fie studiat
de o comisie de specialişti de la UPG, condusă de prof. Univ. Dr. ing. Stelian Dumitrescu.
Proiectul s-a dovedit a fi fiabil, dar a urmat problema costurilor de achiziţionare a
echipamentelor şi a componentelor electronice şi de construcţia structurii de susţinere.
 
Se hotărâse atunci ca fiecare întreprindere din Ploieşti să achiziţioneze componente şi, apoi, să
le pună la dispoziţia noastră. Atunci a intervenit marea tergiversare şi ne-am trezit cu toţii, în
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primăvara anului 1986, când - prin hotărârea Comitetului Central al PCR, primarul nostru a
fost... mutat pe la Iaşi (sper să nu greşesc). Şi, uite-aşa, s-a ales praful de toate strădaniile
mele, de mai bine de trei ani!
 
 
În primul interviu, kr3bs ne-a povestit cum <> îi luau sandvişurile. Cum a fost începutul
dvs în sânul galeriei, dar mai ales cum le făceaţi primirea celor noi, atunci când dvs aţi
devenit <>?
 
Eram "flăcăneață “prin 1970 şi începusem să dau şi eu cu năsucul de libertatea plecărilor de
acasă, fără a mai raporta părinţilor pe unde să fiu găsit. În această stare de semilibertate,
puteam să o zbughesc dintre blocurile "Democraţiei” (unde ne mutasem din anul 1967) mult mai
lesne către bătrânul stadion, care mă atrăgea ca un magnet. Chemarea mea era către tribună a
doua, pe care o consideram cea mai fierbinte. Încetul cu încetul, îmi făceam loc tot mai aproape
de nucleul galeriei. Până într-o zi, când, venind cu vreo trei ore mai devreme la stadion (intram
mai uşor gratis), mi-am zis: "Aici e locul tău, aşează-te, Titele, în zona galeriei, că nu au ce să-ţi
facă, haidamacii “, când te-or vedea vârât în vizuina lor! Bineînţeles că nu am venit în areea lor
cu mâna în gură. Făcusem rost de celuloid şi staniol şi aveam şi bombiţe la mine. Iar pentru
băieţi, ca să-i îmbunez, procurasem şi nişte minium de plumb (prietenii ştiu de ce!). Au venit, la
vreo oră după aceea, şi băieţii “haidamaci” şi primul care şi-a luat un şut în cur am fost eu! Am
insistat să rămân în zona lor şi apoi, le-am intrat în graţii, tocmai datorită proviziilor pe care le
aveam asupra mea. Îmi aduc aminte de Titi bat, care ne îndemnă cu sloganul: “Cine nu cântă...
trei ciomege!”. Anii au trecut, iar în perioada 1973-86, făceam parte deja cu drepturi depline din
marea familie a "galeriștilor’’. Au urmat deplasările cu trenul prin ţară, cu escale de câţiva ani
buni prin “hățile” Diviziei B, dar şi prin "metropolele” Diviziei A. An de an, implacabila scurgere a
timpului a generat schimbări în "condica de prezenţa”. Unii dispăreau total din peisaj (cum este
cazul lui Pascu şi Relu), alţii apăreau pe firmament, făcându-şi loc cu voinţă, dragoste şi
pasiune faţă de Petrolul. Şi, nu în ultimul rând, impunându-se în fața "duşmanilor “prin tăria
pumnului (vezi Ciomag, Merişor, Beţivu, Adi Popescu, Coco, Mondialul). În orice caz, în acele
vremuri, cei nou-veniţi nu erau primiţi precum am auzit, zilele astea, pe forum, de un caz care
m-a oripilat. Este vorba de doi băieţi noi din galerie, veniţi pentru meciul de la Bucureşti, cu
Dinamo, care au fost forţaţi să se, schiluiască “în fata asistentei, din acel autobuz, şi a
telefoanelor care filmau. Josnic, tare josnic!
 
 
Cum onorau lupii galbeni un derby în acele zile? Am citit şi am auzit poveşti
fermecătoare, mai ales din derby-urile contra Rapidului. Care ar fi cele mai
frumoase/amuzante amintiri din derby-uri?
 
Acum, ce să mai spun? Derbiuri erau doar cele cu Rapidul. Restul meciurilor erau trecute la
categoria “şi altele”, cu toate că fiecare vizită a intruşilor era tratată de noi ca o arogantă. Noi,
băieţi de republică, îi tratam, “omeneşte”, cum se cuvenea, adică, cu,”pâine şi sare “!
 
Cadoul şi-l primea fiecare, începând de la Gara de Sud, până în zona Piaţa Anton.
 
Dar, cu cea mai mare căldură sufletească, erau primiţi rapidiştii. Nu ne permiteam să-i lăsăm să
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aştepte, “pâinea şi sărea” ospitalităţii noastre, până în Piaţa Anton. Executăm această “lucrare”
direct în Gara de Sud. Mi-aduc aminte că, odată, în baza unui plan de strategie pus la cale de
Puscarete, Dia şi Mihai nebunul, o parte dintre noi i-am aşteptat direct pe peronul de sosire al
trenului., “Împrumutasem” de la o garnitură de tren, staţionată pe linia vecină, mai multe perdele
din vagoane (în acea vreme fiind de culoare vişinie), pe care le fluturam în semn de
recunoaştere. Gherțoii au muşcat-o şi i-am luat prin surprindere. O parte din ei a rămas în tren
şi au “văzut” meciul de la... Buzău, iar o parte a coborât pe la gard, pe linia vecina, crezând că
sunt în siguranţă, pentru faptul că ne despărţea o garnitură de tren. Pentru a salva pagubele
(geamuri sparte, călători speriaţi), Nașul a dat plecarea la tren cu 2 minute mai devreme! Unii
nu au apucat să coboare, alţii nici măcar să urce, dar mai norocoşi au fost cei care au rămas în
tren! Cei care coborâseră pe partea cu gardul au fost luaţi în primire de cealaltă jumătate a
noastră, care “făcea onorul cu pâinea şi sărea”, în faţa gării. Dar să nu credeţi că, la rândul
nostru, nu ne-o luăm şi noi la Podul Grand, în Bucureşti. Eram primiţi cu aceleaşi “onoruri”. Un
fel de “Bine aţi venit, mânca-v-aş!”.
 
Dar, exista un dar în toate aceste istorioare referitoare la rapidişti. Tot ce s-a întâmplat de-a
lungul anilor, bătăi, lozinci, înjurături etc., au la baza doar o rivalitate bazată pe competiţia
sportivă, moştenită din tata în fiu. Sunt convins că nici ei şi cu siguranţă nici noi nu ne uram de
moarte. Ne înjuram, ne flăcăneam ca băieţii, dar nu ne doream moartea! Iar dacă cineva dintre
ei sau noi avem vreo genă cu apetit de criminal, ar fi mai bine să ne-o ţinem pentru lupta cu
flagelul numit sTEAUA!
 
 
Ţinând cont de condiţiile de atunci, cum se pregăteau deplasările?
 
Ba, să avem pardon, monşer,
erau condiţii de cel puţin 4 stele. Mergeam la club, ne dădeau aia bani de haleală de drum, de
cazare, iar unii dintre noi mai piteam şi de o friptană sau de’o băuturica, iar transportul era
organizat cu autocarele de lux Iranațional, un fel de Mercedesuri făcute în Asia, ale ONT-ului
din acea vreme. Majoritatea dintre noi veneam cu maşinile proprii sau cu avioanele din dotare.
Ne cazam cu o seară înainte la hotel, făceam shopping prin magazine şi apoi mergeam la meci.
Hai, că aici am fost răutăcios! Cunoscătorii ştiu de ce.
În acele timpuri nu se numea deplasare dacă nu erai cel puţin 100 de inşi la deplasări de peste
300 km şi de la 300 de inşi în sus, în zonele limitrofe Prahovei (gen Piteşti, Braşov, Buzău,
Brăila, Târgovişte etc.). Pentru Bucureşti, era mobilizare generală. Alarmă de grad “0”! Un lucru
era cert. Nu plecai în deplasare ca să te bizui pe sprijinul miliţiei. Te bazai doar pe forţa şi
sprijinul grupului. Grupul era pe cont propriu, iar organizarea se făcea în faţa la fostul restaurant
Dealul Mare. Cu câte 1-2 lei de căciulă, la naș, stăpâneai tot trenul!
 
 
Care a fost cel mai greu moment/perioadă pe care l-aţi trăit ca petrolist?
 
Bine-zis, moment/perioadă. Au existat momente care au lăsat urme adânci în memoria
fiecăruia. Nu cred că putea fi vreun moment mai nasol decât episodul “3 iunie 2006 – Giurgiu”.
 
Despre perioade... De ce îmi răsuceşti cuţitul în rană? Crezi că putea să fie vreo altă perioadă
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mai naşpa decât cea din epoca Luca & Bercea?
 
 
Cum aţi trăit perioada Bercea-Luca? Cu blaturi peste blaturi, ani la rândul în eşalon
secund şi piedici puse de proprii acţionari ca să nu promovăm?
 
La început, am crezut că mi se pare, apoi, că-i doar o întâmplare, că aşa-i în fotbal, apoi că-i un
coşmar care va trece. Mi-am dat seama, în final, că-i un cancer de care nu vom scăpa cu una,
cu două! Singurul remediu era unirea forţelor şi declanşarea luptei de “gherilă”!
 
 
Credeaţi că proiectul <> o să ajungă să devină visul pe care îl trăim astăzi? Consideraţi
că s-au îndeplinit cele dorite atunci?
 
Din primul moment când s-a lansat proiectul şi am văzut câtă pasiune, câtă emulaţie spirituală,
câtă fermitate, câtă voinţă a adunat în jurul lui, mi-am dat seama că vom răzbate.
 
După părerea mea, acest proiect este singura formă de civism care a avut succes în România
post-decembrista. Nu am cunoştinţă că, până la acea dată, să se fi desfăşurat vreo altă
manifestare a societăţii româneşti, în care să se fi strâns mai bine de 16.000 de semnături,
susţinute şi de mitinguri.
 
 
După „ridicarea” faimoasei tribune a vechiului Ilie Oana, care a fost primul dvs gând
când aţi auzit că o să fie dărâmat vechiul stadion, pentru a face loc unuia nou, cochet?
Credeaţi în realizarea acestui lucru? Şi mai ales într-un timp aşa scurt?
 
Aici, m-ai atins la cea mai sensibilă coarda. În vara anului 2009, înarmat cu un aparat foto şi o
cameră video, am avut preţ de cinci ore posibilitatea să stau “de vorbă” (dacă-mi permiteţi să
folosesc această formă) cu bătrânul nostru stadion. Luând toate ungherele la cercetat,
fotografiat şi filmat, am aflat, de la “el” că era într-o fază agonizantă de degradare. În acele
momente, am conştientizat gravitatea lucrurilor şi mi-am dat seama şi că altă soluţie nu mai
exista. Se impunea demolarea lui şi, implicit, construirea lui. M-am chinuit cu gândul acesta mult
timp şi, după cum vedeţi, am găsit această formulare. Nu am vrut să spun niciodată, demolarea
lui şi construirea “altuia”. Pentru mine, spiritul şi sufletul bătrânului stadion se regăseşte în noul
stadion. I-am fost loial prieten şi în ultimele momente din timpul demolării. Am fost alături de el,
imortalizând pe banda video cum se stingea sub fălcile acelui infricoșător utilaj care mușca
bucată cu bucată din trupul lui.
 
Vă dezvălui acum un secret. Toate aceste imagini filmate de mine vor face parte dintr-un film
amplu de vreo două ore, care sper că se va constitui într-un remember, asezonat cu multe
imagini şi fotografii istorice, multe din ele la prima vizionare, începând cu anul 1934. Dar să nu
lăsăm melancolia să ne impregneze sufletul şi să conştientizăm că “el” trăieşte, şi încă bine,
fiind la această oră unul falnic, tânăr şi frumos. Catalogat la patru stele de mai marii UEFA,
stadionul nostru duce mai departe spiritul, faimă şi dragostea noastră a ploieştenilor, faţă de
PETROLUL, fiind un punct de reper şi de atracţie al Ploieștiului. Nu ai cum să desparţi aceste
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două destine, stadionul şi Petrolul. Când Petrolul se târa prin mlaştinile mediocrităţii, stadionul
nostru agoniza. Când stadionul s-a metamorfozat, Petrolul nostru a renăscut din cenuşă. Şi
pentru că relaţia mea cu stadionul a fost una aparte, îmi permit să afirm că l-am şi “moşit”
auzindu-i primul gângurit şi văzându-l înălţându-se copăcel, copăcel, până la faza actuală de
falnic flăcău! Da, credeam în realizarea acestui vis al nostru, al tuturor! Când am văzut cu câtă
determinare se implica fostul primar Andrei Volosevici, când am luat primele contacte cu
constructorii şi când am văzut cum, zi de zi, Vivi şi cu Andi nu scăpau niciun detaliu, mi-am dat
seama că se va realiza ceva măreţ, la care toţi ploieştenii visau şi sperau!
 
 
După o viaţă trăită pe Ilie Oana, cum a fost trăită inaugurarea noului stadion, dar mai ales
prima partidă într-o nouă casă?
 
Hm... chiar vrei să ştii? Ei, află că la inaugurare am fost poate singurul om nefericit! Toată acea
grandioasă festivitate, coroborată cu magnificul spectacol, l-am văzut în... reluare, prin
intermediul filmelor postate pe internet şi a imaginilor date pe diferite canale TV! De ce?
Răspunsul este simplu. În acea perioadă, care până la urmă s-a transformat în vreo trei luni, am
fost singur în schema administrării stadionului. Cu alte cuvinte, eu eram şi electrician şi
instalator şi IT-ist şi lăcătuş mecanic şi telefonist de serviciu şi pompier şi DJ şi maistru de
ceremonii şi liftier şi responsabil cu cheile tuturor încăperilor!!! Toţi trăgeau de mine. Tuturor
celor care au participat la acel eveniment, începând cu echipa de englezi care asigura
spectacolul de lasere, sunet şi artificii, artiştii instrumentişti, tehnicienii care au asigurat
transmisia TV, fotbaliştii care au participat la meciul demonstrativ, oficialii şi invitaţii de la loje,
comercianţii, reprezentanţii jandarmeriei, poliţiei şi firmei de pază, le trebuiau a avea asigurată
logistica infrastructurii acestui impunător imobil. Cu aceeaşi situaţie m-am confruntat şi la primul
meci, dar la o scară mai redusă. Una peste alta, am fost şi voi fi fericit că sunt contemporan cu
această stare de spirit şi cu această mare realizare a noastră, a ploieştenilor, chiar dacă, la
fiecare eveniment organizat pe stadion, nu am parte de tihna mult dorită.
 
 
Ce a însemnat pentru administratorul Titel participarea în UEFA Europa League? Cum a
fost impactul cu oficialii UEFA, dar şi ai echipelor ce ne-au vizitat?
 
Contactul cu inspectorii UEFA s-a petrecut cu mult mai înainte de accederea PETROLULUI în
competiţiile internaţionale. Dacă îmi aduc bine aminte, era prin mai 2012, când am primit vizita
domnului Auviean, inspector pe segmentul de acreditare infrastructură stadioane UEFA,
împreună cu doamna Liana Stoicescu, de la departamentul relaţii externe al FRF. După
evaluarea documentaţiei tehnice a clădirii şi a echipamentelor din dotare, am procedat la o
vizită în exterior (teren, biroul permanent de management, vestiare, săli de recuperare, facilităţi
media etc.). Omul venise la noi după ce vizitase stadioanele de la Cluj şi Piatra Neamţ, acolo
unde găsise destule nereguli. Am avut una dintre cele mai mari bucurii când mi-a spus că este
impresionat de ce a găsit aici şi că se aşteptă să aibă ceva de muncă, în întocmirea raportului.
L-am citit că era surprins de curăţenia şi dotările din grupurile sanitare. Îmi spunea că sunt încă
multe stadioane în Europa în care nu exista, la grupurile sanitare, faianţa sau elemente sanitare
din ceramică. Ca un amănunt picant, vă spun că a rămas surprins de faptul că avem trei lifturi,
dar şi că posedăm - după părerea lui - o instalaţie de sunet dintre cele mai performante la nivel
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mondial (este vorba de echipament RCF). Timpul a trecut şi, în iunie 2013, am avut a doua
inspecţie, care a reacreditat stadionul nostru la categoria patru stele. Am avut posibilitatea să
relaţionez şi cu oficialii celor trei echipe europene. Mi-am dat seama ce înseamnă o pregătire a
unui meci pe relaţia internaţională şi cum este tratat acest eveniment de către cluburile cu
pretenţii europene.
 
Pot spune că este o experienţă pe care am trăit-o la cote maxime. Un amestec de mândrie -
d’aia republicană, de-a noastră - cu satisfacţia efortului şi a muncii care nu este în zadar. Ce să
zic? Este o experienţă unică, dar care te apasă şi te obligă să menţii ștacheta la cotele
standardelor internaţionale. Acum, să nu credeţi că toate astea mi se datorează numai mie.
Sunt în această ecuaţie o serie întreagă de persoane şi instituţii care trudesc sau au trudit la
bunul mers al activităţii în acest domeniu. Începând cu ”înaintaşii” Andrei Volosevici, Vivi, Andi
şi până în zilele noastre, actualii directori SGU, Donald Constantin, Ovidiu Negulescu, Mihai
Păun, precum şi actualul primar, Iulian Bădescu.
 
 
Cum aţi început cariera de colecţionar? Ce conţine această colecţie şi cât de greu este să
menţineţi acest hobby activ?
 
Departe de mine gândul că mă pot ridica la nivelul statutului de colecţionar în adevăratul sens al
cuvântului. Ce posed eu este aşa, ceva doar de poftă. Câteva programe de meciuri
internaţionale şi naţionale, destul de vechi. 11 fanioane ale echipelor internaţionale cu care
Petrolul a jucat în meciuri oficiale, amicale sau de pregătire. Ceva bilete mai vechi, începând cu
cel de cupă din 1995 şi aproape toate biletele şi programele începând cu 2008 până în zilele de
azi. Mai posed fragmente din majoritatea ziarelor care au scris despre cupa din 1995 şi câteva
reviste de sport ale anilor ’50-60. Am, în schimb, foarte multe fotografii, majoritatea în format
electronic, în baza cărora s-ar putea face o istorie vizuală a clubului nostru.
 
 
Ce obiect a fost obţinut cu cea mai mare greutate? Dar la capătul opus, ce obiect aţi
crezut că o să-l obţineţi greu, dar l-aţi obţinut mai uşor?
 
Aş începe spunându-ţi despre ce obiect am crezut că am să-l obţin greu şi până la urma tot nu
l-am obţinut! Este vorba de o revistă din 1934, editată de Primăria municipiului PLOIEŞTI, în
care se reliefau realizările din acea vreme, gen Halele Centrale, Spitalul Boldescu, linia de cale
ferată de centură a Ploiestiului, care pleca din Gara Ploieşti Nord, trecea prin actualul cartier de
nord şi mergea către Târgovişte. Interesante erau planurile şi schiţele viitoarelor realizări,
propuse de Carol al II-lea, printre care, la loc de cinste, se găsea şi stadionul nostru, precum şi
o interesantă lucrare a unui tunel, pe sub Gara de Sud, care lega bulevardul actual de ieşirea
către Bucureşti. Această revistă era în proprietatea unui colecţionar din Botoşani, care s-a lăsat
destul de greu la preţ. Într-un final, când rezolvasem partea financiară, omul m-a anunţat că o
înstrăinase! O am în format electronic (respectivul mi-a scanat-o), iar imaginile reprezentând
stadionul nostru vor fi inserate de mine în filmul dedicat stadionului. La polul opus, se află
programul de meci cu Liverpool, care se poate achiziţiona foarte simplu şi repede. Dar aici este
un bai. Îi anunţ pe toţi posesorii acestui program că tot ce a fost comercializat până acum este
doar o replică, ce-i drept bine realizată. Un program original din acea perioadă costa în jur de
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150 de euro!
 
 
Care consideraţi a fi cel mai valoros obiect din colecţia dvs, dacă poate fi vorba de aşa
ceva?
 
Un tablou desenat în creion, caricatură, care-l reprezintă pe Ilie Oană. Ţin enorm de mult la
acest obiect din colecţia mea, pentru că mi-a fost dăruit de Alexandru Baciu, unul dintre nepoţii
lui Ilie Oană.
 
 
Cu ce obiect aţi dori să vă completaţi colecţia?
 
Oftez după o minge din piele, cu şiret, din perioada ’73-74. Se află în posesia unei persoane
care nu este colecţionar. Omul a fost preşedinte de asociaţie sportivă. N-am să-i dau numele,
din considerente pe care cred că lesne le înţelegeţi. Îmi povestea că, în acea perioadă, cei din
conducerea Petrolului le-au dat spre folosinţă câteva mingi şi un set de tricouri. Pe minge, şi
acum se mai cunoaşte scris nr. de inventar FC Petrolul. Şi ar mai fi ceva de răspuns la această
întrebare. De regulă, muzeele îşi completează patrimoniul cu colecţii. Eu mi-aş dori să-mi
completez colecţia cu... un muzeu! Un muzeu al nostru, al tuturor petroliştilor! Colecţia mea de
mult timp nu mai este personală. Zilele acestea, am s-o inventariez şi am s-o pun ca piatră de
temelie la înfiinţarea muzeului nostru. Niciodată nu m-am gândit să-mi fac muzeul meu, în
apartament, să mă uit numai eu la el. Cu ce m-ar avantaja? Cu ce mi-aş ajuta eu clubul meu
drag, dacă aş proceda astfel?
 
 
S
e vorbeşte de ceva timp despre deschiderea muzeului FC Petrolul. Cât de curând credeţi
că vom vedea acest muzeu deschis? Consideraţi că o să fie apreciat la adevărata valoare
de către oameni?
 
Aşa să ne ajute Bunul Dumnezeu! Este drept că la noi merge ceva mai greu, pentru că nu ştim
încă, “care pe cine” sau “cine pe care” (ştiţi voi, treaba cu oul şi găină!). Am să fiu mai explicit şi
am să vă spun cam cum stă treaba. Ca să poţi prezenta o garanţie în fata potenţialilor donatori
de obiecte, trebuie să demonstrezi că ai o calitate oficială, acreditată şi de instituţii ale oraşului,
judeţului sau de către club, şi - ce-i mai greu - să le demonstrezi oamenilor respectivi că există
un muzeu sau măcar o sală amenajată în acest scop. Pe de altă parte, ca să obţii un spaţiu
căruia să-i dai această destinaţie îţi trebuie câteva aprobări, găsirea acelui spaţiu şi, nu în
ultimul rând, o voinţă unanimă în acest sens. Pentru a lua aceste aprobări şi a determina voinţa
unor persoane, trebuie să argumentezi că ai un fond de exponate cu care să demarezi această
acţiune. Şi uite aşa “care pe cine” şi “cine pe care” ne-a tot împiedicat să putem ajunge la un
numitor comun, în această speţă. Dar, în baza materialelor existente în colecţia mea, care, aşa
cum v-am spus, vor fi piatra de temelie a acestui muzeu, plus anumite materiale pe care le va
pune şi clubul la dispoziţie, multe dintre ele arhivate de Octav, speram să urnim această
iniţiativă. Deja, în acest domeniu se fac paşi importanţi. Oameni inimoşi, precum Răzvan Frațilă,
Georgică Marin, Valentin, M. Mihai, Laurenţiu, dl. prefect Sersea şi directorii de la SGU sunt
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implicaţi activ în reuşita acestui deziderat.
 
 
Ce consideraţi dumneavoastră că lipseşte clubului Petrolul în anul 2013?
 
-          O nouă baza modernă de antrenament;
 
-          O echipă a doua, într-o ligă inferioară (de preferat în Liga a II-a);
 
-          O comunicare mai deschisă şi mai intensă cu suporterii echipei;
 
-          Un sponsor potent, cu o imagine bună (şi de ce nu, de nivel internaţional);
 
-          Prezența în staff-ul clubului a unei persoane cu un impact pozitiv în media scrisă, cât şi
în media audio/video;
 
-          Şi, nu în ultimul rând, prezența în staff-ul clubului a unui fost arbitru, de preferinţă
prahovean d’al nostru (prietenii ştiu de ce!).
 
 
Aveaţi sau aveţi vreo superstiţie, atunci când vă duceţi la meciurile Petrolului?
 
Am avut şi am câteva superstiţii, de care totuşi vreau să mă lepăd. Mă refer aici la venitul la
stadion pe acelaşi drum, folosirea aceluiaşi loc de la etajul 3 sau aprinsul şi fumatul ţigării cu
mâna care corespunde părţii în care atacă PETROLUL. Asta este, am şi eu ciudăţeniile mele.
 
 
Urmează deplasarea din ghencea. Credeţi că ne vom întoarce victorioşi de acolo?
 
Uite, vezi! Aici ai călcat pe un teritoriu al superstiţiilor mele. Niciodată nu am dat pronosticuri şi
nu am jucat la pariuri. Dar ca să rămână doar între noi, am să-ţi spun că d’abia aştept ca, la
următoarea deplasare pentru meciul cu ăştia, să vedem o victorie PETROLISTĂ!
 
 
Mulţumesc pentru timpul acordat. Aş dori să vă spun, poate chiar să vă implor ca,
împreună cu ceilalţi, să reînviaţi topicul Trivia, era o plăcere să citesc acele dezbateri. În
final, aveţi ceva de transmis cititorilor?
 
Cu cea mai mare plăcere aş face acest lucru pentru că topicul Trivia, pe lângă caracterul
educativ şi istoric, are şi o încărcătură sentimentală. Să nu omitem şi topicul poze din istoria
noastră, care, pe lângă toate cele enumerate mai sus, creează şi apetitul plăcerii vizuale. Dar,
cum mi-am mai spus oful şi în cadrul forumului, o fac şi acum. Când văd cât interes există
pentru topicurile de acest gen, crede-mă că mi se taie tot cheful! Încă mai fac aceste încercări,
în ideea că poate, o dată şi o dată, ne vom trezi la realitate şi vom conştientiza că nu vom putea
avea viitor decât în momentul în care ne vom respecta şi cunoaşte trecutul. În final, le
mulţumesc tuturor celor ce au avut trează răbdarea din dotare, reuşind a parcurge acest
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“canon”! 
Forţa şi puterea fie cu noi!
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