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Inca o zi, inca o joi, inca un ... interviu

  

      

Mulţumesc pentru acordarea acestui interviu. Sunteţi pregătit să trecem împreună prin
câteva întrebări menite să vă răscolească amintiri plăcute?

  

Eu vă mulţumesc şi sper să vă şi mulţumesc prin răspunsurile mele, deşi în locul dvs. nu mi-aş
fi luat interviu pentru că sunt foarte mulţi alţii mai îndreptăţiţi să fie intervievaţi, dintre cei care au
acţionat pentru Petrolul. Eu oarecum m-am mulţumit cu simpla mea prezență alături de echipă
şi simt că aş fi putut face mult mai multe dacă aş fi fost altfel. Dar cum nu sunt...

Pentru început cine este, în viaţa de zi cu zi, razvanmb?
Răzvan Marin, 35 ani, o persoană “la locul ei”; din acest motiv interviul dvs. înseamnă un
oarecare stres pentru mine, dar în acelaşi timp este şi ceva plăcut pentru că vorbesc despre
Petrolul Ploieşti.

  

Când a descoperit razvanmb fotbalul şi ce l-a făcut să fie prins în farmecele Petrolului?
Fotbalul l-am descoperit mic fiind şi copilărind într-un cartier cu multe maidane pe atunci (Nord),
l-am jucat cu pasiune dar din păcate cu puţin talent. Dragostea pentru Petrolul nu poate fi
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explicată, poate aşa mi s-a insuflat de către familie sau, zic eu, pentru că aşa m-am născut.
După primul meci la care am asistat pe stadionul din Ploieşti, undeva la sfârşitul anilor ’80, au
rămas întipărite în toată fiinţa mea mirosul ierbii frământate de crampoane, atmosfera de
sărbătoare şi o jachetă albastră arsă de scrumul de ţigară şi asta mi-a creat dependentă.

  

Familia este alături de tine în această dragoste fotbalistică?
Întreaga mea familie trăieşte pentru fotbal. Deşi nu i-am văzut jucând fotbal, eu am crescut şi
trăit prin povesti lângă Tăbârcea, fraţii Munteanu, Dridea, Pahontu, Lică Bădulescu. Ridicarea
noului templu ploieştean “Ilie Oana” pe locul încărcat de amintiri al vechiului stadion Petrolul a
însemnat un prilej de a-i oferi bunicului meu şansă să trăiască ceva ce nu credeam că voi reuşi
chiar eu să ating vreodată.

  

Ce a însemnat pentru razvanmb perioada petrecută de Petrolul în liga a II-a?
Nu aş vrea să-mi amintesc acea perioadă neagră din istoria noastră dar, dacă aţi făcut-o, aş
vrea să mulţumesc acelor tineri care au dus simbolul mai departe şi în faţa cărora eu mă înclin.
Sunt acei tineri care au pornit campania “Petrolul e al nostru”, care au reuşit să reînvie Petrolul,
care au crescut împreună şi sunt fericiţi numai pentru faptul că Petrolul există. Şi care oricum ar
fi existat în inima lor. Cu care nu mă cunosc, dar îi recunosc. Şi este păcat că unii dintre ei au
fost insultaţi în cel mai josnic mod cu putinţă acasă la ei, eu asta nu pot uita. Poate nu era
momentul să amintesc despre aceste lucruri urâte şi am deviat de la întrebarea dvs. Mă puteţi
“cenzura” dacă bat câmpii.

  

Proiectul suporterilor a dus la înfiinţarea unei noi formaţii: FC Ploieşti. Ce a însemnat
acest nou club pentru razvanmb?
Mie numele FC Ploieşti îmi evocă schimbarea pentru scurt timp a numelui Petrolul în FC
Ploieşti, după revoluţia din 1989. Dar cred că faceţi referire la proiectul CSM Ploieşti, început
din liga a III-a, continuat în liga a II-a şi apoi revendicat de cineva al cărui nume nu-mi face
plăcere să-l pronunţ, prin CSM sau FC Ploieşti şi în final astra, din nou, la promovare. CSM a
însemnat un nou început, sărac dar curat la început, fără apă la antrenamente, efectiv fără
fotbalişti, dar cu un suflet mare şi mai ales, lucru rar pe atunci, galben-albastru: Vivi Răchită,
căruia îi datorăm totul. Spun asta deşi îmi voi atrage antipatii.

  

În meciurile directe FC Ploieşti – Petrolul, cum bătea inima galben-albastra?
Inima bătea pentru Petrolul, nu pentru clubul lui Bercea şi Luca, care purta ilegitim acest nume.
Cert este că la meciul Petrolul Ploieşti – CSM Ploieşti din 2008, încheiat cu scorul de 2-3, m-am
bucurat din toată inima pentru Petrolul meu, deşi eram plecat la Suplacu de Barcău...Îmi aduc
perfect aminte de acea zi, era totuşi ciudat iar suporterii erau împărţiţi în două tabere, e drept
mai mulţi sau mai fanatici de partea CSM. Nu ştiu dacă am procedat corect, dar aşa simţeam

 2 / 7



În spatele unui nick: razvanmb

Scris de Moș Crăciun
Joi, 28 Noiembrie 2013 09:15

pe atunci.

  

Ce a însemnat, după o lungă suferinţa, dar cu rezultatul aşteptat, recucerirea Petrolului?
Un Petrolul curat? V-aţi aşteptat la acest lucru?
Nu aveam aşteptări prea mari că Petrolul să redevină măcar al nostru, fără să fie nevoie de
deplasări la Moreni sau Mogoşoaia. Voiam un Petrolul curat, în orice ligă, dar să fie Petrolul. De
asta şi sezonul petrecut la Strejnic a fost unul sincer, curat, luminos şi nu prea credeam că vom
promova în acel an dar trăiam bucuria fotbalului. Şi ca mine mai erau 900 – 1000 de petrolişti
pentru care dimineaţa de sâmbătă era prilej de bucurie. Le port o amintire plăcută tuturor
fotbaliştilor care au trecut pe la CSM şi apoi la Petrolul, indiferent de valoarea lor. Şi nu-l pot
uita pe Moroşan, care a plâns pentru Petrolul. De asemenea, îl regret pe fotbalistul Budescu.

  

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 Oana”complet diferit ?
Revenirea pe noul “Ilie Oana” a fost grandioasă, emoţionantă şi după ceea puţin rece, până
m-am obişnuit cu noul stadion, care acum este a doua mea casă. Îmi face plăcere să-l privesc
aşa cum înainte mergeam în tribunele vechiului stadion chiar dacă nu era meci. Îmi plăcea pur
şi simplu, mă liniştea dacă făceam acest lucru când ieşeam de la şcoală Sf. Vineri (fosta 21).
Dar noul stadion este cel mai frumos din lume pentru că este galben-albastru.

  

Dacă ar fi să rememoraţi o întâmplare hazlie/ciudată/inedită din istoria dvs că fan al FCP,
care ar fi aceea?
Întâmplări hazlii erau la aproape la fiecare meci, se purtau în anii ‘90 acele dialoguri între diverşi
mucaliţi ai tribunei a II-a şi arbitrii sau fotbaliştii adverşi, care mă amuzau copios pe atunci.
Controlul nu era strict la accesul în stadion, iar sticlele de vin scoase din traistă contribuiau din
plin la această atmosferă.
Din nefericire există şi amintiri neplăcute... Una dintre ele şi cea mai tristă este că nu mi-am
permis bilet la Petrolul Ploieşti – Anderlecht Bruxelles. Sau poate credeam că voi reuşi să intru
cu un suporter mai în vârstă, ca de obicei în copilărie, dar atunci a fost altfel, nici acasă nu am
putut ajunge de la şcoală pentru că străzile erau închise. Şi am ascultat meciul la Radio
România Actualităţi. Acesta e unul din marile mele regrete, nu neapărat fotbalistice.

  

Probabil, că fiecare dintre noi, aveţi un fotbalist de care aţi fost/sunteţi cel mai ataşat.
Cine a fost/este acest fotbalist? Şi ce anume v-a atras la el?
Întrucât în perioada marii echipe a anilor ’90 eram destul de mic şi pur şi simplu fotbaliştii
Petrolului erau aproape zei, intangibili, am păstrat o oarecare distanţă, dar îmi plăcea foarte
mult Adrian Ursea, care făcea un cuplu extraordinar cu Costel Lazăr.  Aşa că preferatul meu
este din următoarea generaţie, Vivi Răchită (sincer), îl ştiu de la debutul sau la Petrolul (nu sunt
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sigur dar am imaginea unei “lumânări” a lui Vivi),  a progresat meci de meci şi mi-aş dori să
avem în teren, în prezent, un fotbalist de talia lui, care să ştie să strângă din dinţi şi să tragă
după el Petrolul. Deşi îi apreciez pe toţi fotbaliştii de astăzi, nu văd unul asemenea lui. Hamza
Younes mi se pare un model printre echipierii actualului Petrolul, este capabil de sacrificiu.

  

Imaginaţi-vă că aţi putea evolua un singur meci ca jucător al Petrolului – care ar fi acela?
( mă refer ori la unul din trecut în care v-aţi fi dorit să jucaţi ori unul vs etern rival)
Acest lucru depăşeşte puterea mea de imaginaţie. Mi-ar fi plăcut, totuşi, să fiu fotbalist la
Petrolul Ploieşti în finală din 95 sau în meciul câştigat contra Stelei din 1999 (5-1).

  

Aţi trăit ultimele 2 trofee câştigate de FCP pe viu. Dacă ar fi să găsiţi câte o bilă albă şi
una neagră pentru atmosferă din cei 2 ani, care ar fi acelea?
Ambele momente sunt unice. Nu cred că sunt umbrite de ceva aceste amintiri, strict în acele
momente, dar per ansamblu în anii competiţionali respectivi au fost şi bune şi rele.
Ca să sintetizez cum percep în prezent aceste momente, fără a cataloga rău sau bun (bilă
albă/neagră), ce s-a întâmplat după câştigarea trofeelor este altceva, dar nimic nu mi-a umbrit
bucuria la câştigarea celor două cupe ale României. Nimic nu au în comun cele două momente
de graţie, cred eu. După 1995 am dat înapoi, lent şi acel moment a fost o excepţie de la regulă,
ca şi participarea în cupa UEFA din 1990. Asta ar fi bilă neagră din acea perioadă, că nu s-a
gestionat situaţia şi alţii au avut de profitat, nu Petrolul. Bilă albă ar fi sumedenia de fotbalişti
romani talentaţi din echipa Petrolul.. E drept, erau alte vremuri. În anul 2013 aş scoate în
evidenţă emulaţia de la finala cupei, suporterii au fost minunaţi şi totul a culminat cu spectacolul
de pe 1 iunie 2013, dublat de un rezultat implacabil. Clujul nu avea cum să se opună.  Şi ar mai
fi o bilă albă, faptul că Petrolul continuă pe aceeaşi linie, a performanţei, se pare că 2013 nu a
fost o întâmplare şi vom avea continuitate. Ar fi şi o parte neagră, aceea cu managementul,
ceva scârţâie. Petrolul a avut (şi are) o generaţie de fotbalişti străini/mai puţin romani de
excepţie, dar conducerea nu ştiu dacă a scos maxim din această echipă şi iarăşi nu s-a
gestionat pe deplin cum trebuie situaţia, renunţându-se la fotbalişti de valoare fără a-i înlocui cu
unii pe măsură. O bilă neagră ar fi şi renunţarea la colaborarea cu Dan Marinache.

  

Care ar fi cel mai bun prim 11 din cele 2 echipe care au câştigat Cupa României în 1995 şi
2013?
E greu să îmbini cele două generaţii pentru fotbalul era diferit. Postul de libero nu mai există, e
cam greu, să îmbin un 4-2-3-1 sau un 4-4-2?
Nu mă pricep la tactica şi aşezări în teren, dar 11-le meu preferat ar fi următorul:
Preda (portar)- Alcenat (f. dreapta)-Rachita (f. central???) –Geraldo (f. central de picior
drept)-Leahu (f. stânga)- Pârlog (mijlocaş defenisv) –Hoban (mijlocaş)- Albin (mijlocaş de bandă
dreaptă)- Texeira (mijlocaş central) -Boudjemaa (mijlocaş stânga)- Hamza Younes (atacant).
Oops, a rămas Zmoleanu, care trebuie neapărat să intre în primul 11, e o legendă, clar în locul
lui Albin. După cum vedeţi, îmi e foarte greu să îmbin cele două echipe, de fapt îmi este practic
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imposibil să fac asta. Şi din neştiinţă, apoi nu ştiu ce fundaş central de picior stâng să aleg,
pentru că în 1995 Rachita a jucat libero iar perechea de fundaşi centrali a fost
Grigore-Balaceanu. Din fundaşii laterali prefer pe Alcenat lui Chiriţă şi pe Leahu lui Guilherme,
deşi îmi este greu să aleg, poate doar din nostalgie i-aş alege pe cei din 1995, dar din respect
pentru actualii fotbalişti petrolişti prefer să nu o fac. La mijloc Mustivar şi Romario nu-s cu nimic
mai prejos. Am ajuns la concluzia că din cele două echipe de titulari ar rezulta, pe aproape
fiecare post, două echipe aproximativ la fel de bune, cu excepţia rolului de vârf împins, unde
Dore şi Andreicut ar fi puţin sub valoarea celorlalte posturi. Dar nu sunt sigur. Promit să nu mai
contest niciodată un antrenor cu prea mulţi fotbalişti de valoare în  lot. :)

  

Dacă mâine aţi avea posibilitatea să luaţi o decizia care ar schimba soarta Petrolului,
care ar fi aceasta?
Pe scurt, dacă aş avea puterea de a schimba ceva, pentru binele Petrolului aş aduce un
investitor străin “potent financiar”, ca să parafrazez (cu tot respectul pentru D. Capra, care încep
să cred că încearcă să menţină Petrolul aşa cum poate dumnealui).

  

Din ce în ce mai multe voci susţin faptul că P1 este în decădere: atât din punct de vedere
vocal, cât şi numeric. Din ce cauză consideraţi că se întâmpla acest lucru şi cum vedeţi
îndreptarea acestei situaţii?
Este normal că după un “boom” să vină şi criză. După entuziasmul promovării şi mirajul ligii I,
apoi momentul maxim din finala Cupei României 2013, acest recul era inevitabil. Înclin să cred
că noi, romanii, nu avem capacitatea de a ne bucura la nesfârşit de ceva/cineva, ne plictisim la
un moment dat şi participăm la anumite evenimente numai în momente-cheie. Nu ştiu dacă am
reuşit să exprim, obişnuinţa generează plictis sau indiferenţă şi de aceasta din urmă nu ducem
lipsă. 
Şi mai este o cauză: exodul celor de la United şi Knot şi a altora pe lângă ei, pe care nu-i judec,
a slăbit peluza I, lăsând locul altora care nu se ridică nici pe de parte la nivelul celor din P2. Cu
tot respectul pentru P1 şi T2, cei de la P2 au o altfel de mentalitate. Dar toţi suntem petrolişti şi
fiecare în felul său.

  

Urmează 2014 - 90 de ani de la înfiinţarea clubului. Care este primul gând cu privire la
această aniversare?
Mi-ar plăcea ca aniversarea de 90 de ani ai clubului Petrolul să fie sărbătorită prin câştigarea
unui nou trofeu, cupa sau campionatul României. Sau, mai presus de toate, îmi doresc
stabilitate şi mentalitate de club profesionist.

  

Consideraţi că Petrolul ar avea nevoie de un manager mai prezent pe tv, care să apere
numele echipei?
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Aş dori ca numele Petrolului să fie aparat şi respectat în primul rând prin rezultatele de pe
dreptunghiul verde. Şi da, mi-aş dori ca în emisiunile respectabile de la tv să intervină un
manager elegant şi cu vorbele la el care să reprezinte Petrolul şi acela cred că ar fi Cristi Vlad,
dacă şi el se pliază pe acest rol, bineînţeles. Pe altcineva nu văd să apere culorile Petrolului,
unii nu pot iar alţii nu cred că merită. Nu este totuşi cazul să ne băgăm în troacă televizată, să
nu ne mănânce porcii cu experienţă în ale scandalului.

  

Aveţi vreo superstiţie atunci când vă duceţi la meciurile Petrolului?
Nu, nu am superstiţii de fel. Dar înaintea meciului îmi place să beau o bere la Pomul Verde.

  

Peste câteva zile urmează meciul din ghencea. Suntem capabili să învingem sistemul?
Nu. Altădată nu am vrut, am făcut parte din el. Putem face cel mult egal cu sistemul (a se vedea
meciul cu dinamo). Poate sunt eu pesimist în această seară.

  

Dat fiind faptul că urmează pauză de iarnă, inclusiv schimbări de lot – ce ţi-ai dori de la
această perioadă de transferuri?
Că suporter petrolist visător ce sunt, îmi doresc să vină un vârf cu adevărat valoros şi un fundaş
peste ce avem acum. Însă, în primul rând vreau să ne păstrăm fotbaliştii, pe Gui, Alcenat,
Manasse, (mai ales pe) Boudjemaa şi pe toţi ceilalţi. Îmi este dor de Hamza Younes. Dacă aş
putea i-aş aduce înapoi pe Monsef Zerka, Patrick Osiako şi Florent Sauvadet şi nu am mai avea
nevoie de niciun alt transfer. Cu părere de rău, nu-l văd cu ochi buni pe Cămară, deşi minuni se
mai întâmplă şi poate îşi revine în ceasul al 12-lea. Dar, repet, nu cred, să dea Dumnnezeu să
mă înşel pentru că nu-i doresc răul.

  

Ce părere aveţi despre site-ul www.doarpetrolul.ro ? Ce îmbunătăţiri aţi aduce acestui
site?
Sunt un cititor întârziat al acestui site, făcându-mi cont relativ târziu, la promovarea în liga I şi nu
cred că sunt în măsură să contribui cu sfaturi tehnice la îmbunătăţirea lui. Cu privire la conţinut,
aş cenzura anumite opinii obscene şi/sau rau-voitoare. Mă stăpânesc uneori pentru a nu
răspunde unor comentarii deplasate care reprezintă nu neapărat atacuri îndreptate împotriva
noastră, ci împotriva bunului simţ. Din păcate, aceşti comentatori nu au simţul măsurii şi m-aş
lupta cu morile de vânt. Consider că, în general, opiniile de pe acest site aparţin unor persoane
educate şi cu suflet mare, în care cu greu îşi poate găsi loc altceva în afară iubirii pentru
Petrolul. Îi citesc cu mare plăcere şi mereu am ceva de învăţat.

  

Mulţumesc pentru timpul acordat. În final, aveţi ceva de transmis cititorilor?
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Îi rog să mă suporte...Să nu uite că suntem toţi de aceeaşi parte a baricadei. Nu numai
ploieştenii, ci şi romanii, fapt care se uită astăzi. Naţionalismul e un termen perimat, suntem pur
şi simplu manipulaţi şi este trist. E bine că încă mai avem ceva urme de patriotism local.  Doar
Petrolul!
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