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  Bine v-am regasit in noul an. Continuam seria de interviuri si avem placerea de a-l prezenta pe
"punct":  .  (Membru din 4 Decembrie 2005). intr-o discutie spumoasă despre fenomenul ultras,
fotbal modern precum şi prezentul clubului nostru.          Intai de toate, haide sa
ne cunoastem mai bine: cine este in spatele lui 
.
si cu ce se ocupa in viata de zi cu zi?
 
Dumitru Tiberiu, 33 de ani, am terminat Facultatea de Stiinte Economice si in viata de zi cu zi
profesez in domeniul pentru care am fost licentiat.
 
 
Petrolist din tata-n fiu sau dragoste pe parcurs ori chiar cu forta?
 
Sunt fericit sa pot spune ca fac parte dintr-o familie de petrolisti, fara javre, oi sau inaripate prin
preajma. De asemenea am speranta ca si Teo - baiatul meu in varsta de 1 an va continua
traditia, in prezent fiind fascinat de aceasta combinatie de culori. Momentan se multumeste sa
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muste emblema imprimata pe tricouri. Se poate lauda si el ca purtand echipament de joc (pe
marimea lui – primit cadou) s-a fotografiat langa Cupa Romaniei castigata la 01 iunie 2013.
 
 
Primul meci pe Ilie Oana sau prima amintire referitoare la acest lucru?
 
Primul meci pe Ilie Oana la care am asistat cred ca era prin 89 sau cam asa ceva si jucam cu
Iasi sau cu Braila. Prea multe nu-mi mai amintesc de atunci, stiu insa ca am pus mana pe un
program de joc (alb-negru) si ca am ramas surprins cat de vocali erau spectatorii  (pe langa 2-3
scandari „hei hei Petrolu’ ” in rest am retinut apostrofarile in grup (ceva cu trimitere la ma-sa) si
alte comentarii – cantece, de genul la ce se canta in prezent, nu-mi aduc aminte sa fi auzit).
Ulterior, spre mijlocul anilor 90, prin 94-95 cand am inceput sa merg mai des la stadion, imi
aduc aminte cum, inca din statia dinspre centru a traseului 5, ieseam la abordat posesorii de
bilet cu celebra rugamine "nenea ma bagati si pe mine la meci". De cele mai multe ori se gasea
un suflet de petrolist sa ma ia in grija, insa au fost si destule cazuri cand reuseam sa intru abia
in minutul 20 sau chiar la pauza, in functie de cat de omenosi erau cei de la poarta stadionului.
Apoi au urmat vremurile cand am intrat cu galeria pe baza de invitatie si mai apoi legitimatie,
bilet si intr-un final abonament.
 
 
Care ar fi avantajele si dezavantajele transformarii fotbalului din pasiune in business?
 
Avantajele sunt clare, bani mai multi in buzunarele patronilor, antrenorilor si jucatorilor. Apoi in
functie de cat de priceputi sunt patronul si ajutoarele lui se pot obtine rezultate notabile – o cupa
sau un campionat.
 
Dezavantaje nu sunt nici ele putine dar cine sa mai tina cont de ele cand banii dicteaza aproape
tot. Cele mai importante sunt: distrugerea legaturii dintre jucatori si club - singurul atasament
fiind doar fata de bani (indiferent din ce sursa vin: angajator, cluburi adverse sau pariuri).
Parerea mea este ca niciodata nu vom mai identifica un jucator ca fiind petrolist 100%. De
precizat ca odata cu transformarea in afacere a aparut si ideea ca patronul este singurul care
dicteaza, el stiind cel mai bine ce este benefic pentru club, in timp ce suporterii au doar dreptul
sa cumpere bilet si sa incurajeze echipa indiferent daca directia in care se indreapta clubul iubit
este buna sau nu. Orice actiune de contestare a conducerii tehnice sau administrative a fost
catalogata de patron drept „destabilizatoare”, suporterii avand in mod cert pe cineva in spate
care-i manipuleaza si stimuleaza financiar. Atitudinea patronilor de stapani absoluti a fost
puternic sprijinita de presa de sport, ideea cel mai des vehiculata fiind „suporterii sa dicteze la
club cand or sa vina cu bani de acasa”, fara a constientiza ca suporterii sunt singurii care
doresc cu adevarat binele unui club, respectiv ca macar unele idei ar fi bune si ar trebui puse in
practica.
 
Un alt dezavantaj pe care il sesizam cu totii, din ce in ce mai des este legat de data si ora de
desfasurare a meciurior (luni-joi la ora 20-21) – ganditi-va ce efort trebuie sa faca suporterii care
lucreaza pentru merge in deplasari in aceste zile, ca sa nu mai zic ca se joaca 4-5 etape la 0
grade. Practic cine plateste (televiziunile) dicteaza ca meciurile sa se dispute in cursul
saptamanii si uneori la ore de neimaginat (sezonul trecut, parca, a fost un meci care a inceput
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la ora 23). Odata cu programarea meciurilor in astfel de momente vine si scaderea drastica a
numarului de spectatori - vedeti ce se intampla la marea majoritate a cluburilor din Romania.
 
 
Cum a fost începutul dvs în sânul galeriei, dar mai ales cum le făceaţi primirea celor noi,
atunci când dvs aţi devenit "unul din cei vechi"?
 
In primul rand la momentul in care am inceput sa stau in preajma galeriei - prin 1996 exista un
nucleu dur de 50-60 de baieti care sustineau in mod organizat echipa atat acasa cat si in
deplasare. Asta cu sandwich-ul stiu ca era la moda - dar mai degraba sub forma de rugaminte,
nu de amenintare. Imi aduc aminte ca nu era deplasare (95% se faceau cu trenul) sa nu se
stranga bani de nas, bani ce am banuiala ca nu ajungeau intotdeauna la destinatar). De altfel,
chiar imi povestea cineva cum si prin anii 80 era moda cu stransul banilor sub acelasi pretext,
desi mai toti stiau adevarata destinatie. Asadar asta cu primirea ar trebui detaliata de baietii mai
vechi ca mine, sunt sigur ca exista intamplari ce merita consemnate.
 
 
Comportamentul mioritic dauneaza spiritului ultras si se opune impotriva progresului
nostru spre o peluza ultra. Ai fost in atatea deplasari, ai putea enumera 3 comportamente
de evitat/indreptat prezente in randul nostru?
 
Dintre comportamentele suporterilor, cele ce dauneaza cel mai mult sunt:
 
1)
luatul cu japca de la cei mai noi/ tineri, sport practicat de tot felul de smecherasi ce au mai multa
sau mai putina treaba cu galeria (parearea mea ca asta e cel mai mare rau posibil – pagubitul e
pierdut pe viata pentru galerie);
 
2)
furtul din magazine;
 
3)
scandalurile gratuite generate de acoolul consumat in exces.
 
De asemenea aruncatul tortelor in teren/in directia altor spectatori a fost un lucru care a daunat
fenomenului ultras si a oferit justificari ale legislatiei represive.
 
 
Cum ai simtit influenta fenomenului ultras in peluza noastra?
 
Momentan, cateva grupuri plus ceva baieti independenti cu mentalitate mai tin steagul sus. In
rest e loc de mult mai bine.  Referitor la „inceputuri” pot spune ca peluza noastra a fost una din
primele din Romania unde fenomenul a inceput sa isi faca simtita prezenta. Puncte de reper in
istoria peluzei au ramas utilizarea la greu a fumigenelor (resturile de lac de la fabrica din mizil
erau de baza - se procurau in cantitati insemnate), apoi utilizarea de role si confetii (rolele erau
destul de greu de procurat - in principal de la magazine dupa utilizarea la casele de marcat; iar
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confetii se produceau intre altele din cartoane de bingo – dezmembrarea avand loc in autocarul
parcat la tribuna I). Cam asta era baza, ulterior, prin ’98 din cate tin minte, a venit si prima
coregrafie din cartoane vopsite sub peluza (aranjamentul final compunea o inimia galbena pe
fond albastru). Coregrafiile au continuat pe un ritm ascendent atat cantitativ cat si calitativ desi
ca intotdeauna este loc de mai bine  mai ales in prezentarea lor pe stadion – multi neinstruiti
trag in toate directiile de panza, o coboara cand ea n-a stat afisata decat 10 secunde, afiseaza
cartoanele/ foliile prea devreme, se mai gaseste cate unu sa scoata capul intre 2 bucati de
panza ca sa nu rateze vre-o faza din meci, etc. Desigur, odata cu aparitia fenomenului au
aparut si cantecele specifice, la inceputuri cu puternice influiente din Italia (ma refer in special la
linia melodica), dar si un nou stil vestimentar – celebre peste timp au ramas gecile portocalii ,
precum si modul de a purta fularul in diverse perioade (legat la mana, legat la gat cu nod in fata,
cu nod in lateral, etc.)
 
 
Se vorbeste de mentalitate, apartenenta la un grup - cat de importante le vezi in
perspectiva dezvoltarii unui nucleu solid? Cum crezi ca sta situatia in cazul nostru?
 
Mentalitatea potrivita, urmata de apartenenta la un grup sunt esentiale in perspectiva dezvoltarii
unui nucleu solid. Personal cred ca la momentul de fata asta e calea pentru a creste nivelul
peluzei: crearea de grupuri puternice, implicate in viata de peluza, capabile sa mobilizeze la un
meci la in capitala aprozimativ 40-50 persoane, iar in deplasarile de 3-400 km aproximativ
15-20 pers (un microbuz). In cazul nostru, avand in vedere ca doar 5-10% din numarul celor ce
vin in peluza fac parte dintr-un grup, as zice ca e loc de mult mai bine.
 
 
Ai fost prezent la prima deplasare in giulesti dupa anii 90. Povesteste-ne despre ea.
 
Adevarat, prima deplasare in care am mers a fost in giulesti in 1996. Vineri, cu o zi inainte de
meci am auzit la radio anuntul referitor la deplasare, iar a doua zi am fost in gara de vest unde
celebrul rapid de viena (cu care se faceau de obicei deplasarile la bucuresti) a transportat in
capitala aproximativ 5-600 de petrolisti. In tren am aflat ca pentru multi aceea era prima
deplasare. De altfel am inteles (din ce ziceau cei mai vechi) ca rapidistii povesteau ca era prima
oara cand aveau in giulesti oaspeti organizati dupa 18 ani. Imi amintesc ca pe timpul deplasarii
prin bucuresti, pana la stadion am fost escortati doar de 15 – 20 politisti (nu imi aduc aminte
daca erau jandarmi atunci). Interesant este ca nu stiu ca atunci sa fi fost vre-un incident cu
rapidistii, stiu ca ne-au aplaudat de pe treptele teatrului giulesti si am scandat impreuna
impotriva stelistilor, respectiv finalul de meci a gasit gazdele de la tribuna II cantand impreuna
cu noi aceleasi dedicatii la adresa ceauseilor. Stiu ca a fost pentru prima si ultima data cand am
stat la tribuna I – spre peluza cu tabela (ce atunci se construia). Dotarea galeriei: toba, steaguri
(un bat de steag se compunea din 10-15 segmente de teava de plastic ce se imbina), fulare
(cine avea era norocos) si confeti.
 
 
"Petrom, esenta dezastrului"? O simpla japoneza sau ceva mai mult?
 
O japoneza creata in sezonul 2002-2003, care reflecta rezultatele implicarii din ultima perioada
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a sindicalistilor din petrom (retrogradarea din 2002). Alaturi de ea sau pe verso (nu mai stiu
exact) era mesajul cu „odio serie B”. Japonezele si inca un mesaj au fost realizate cu cativa
prieteni. Ea a fost o ironie la adresa reclamei care circula in acea perioada „Petrom esenta
miscarii”.
 
 
Credeaţi că proiectul "Petrolul e al nostru" o să ajungă să devină visul pe care îl trăim
astăzi? Consideraţi că s-au îndeplinit cele dorite atunci?
 
Credeam cu tarie ca nu se mai poate continua in acelasi fel. S-au incercat toate variantele de a
ne recupera clubul dar ajunsesem interzisi cu totii la meciurile echipei noastre. Practic la
Mogosoaia cand incercam sa intram la meci ni se inchideau portile, firma de paza permitand
accesul doar pe baza de invitatie. A urmat perioada Moreni cand dupa 2-3 meciuri in care am
fost prezenti s-a trecut la intrarea pe baza de buletin. Erau acceptati la meci toti cei care aveau
buletin de dambovita sau orice alt judet inafara de prahova.  Se putea intra doar cu mari eforturi
– un buletin impumutat, vre-o imbulzeala la intrare sau pur si simplu la plezneala cu buletinul in
mana (tineam degetul pe portiunea unde scria Prahova). Pur si simplu am fost fortati sa facem
ceva pentru a recastiga FC Petrolul. Am avut alaturi oameni de calitate in lupta noastra de a a
reda Petrolul ploiestenilor. Ce a urmat se stie. Rezultatul final: sigla si palmaresul la Primarie,
patronat nou, stadion pentru mileniul III, castigarea Cupei si mai ales dorinta de performanta,
deviza important e sa participi, nu sa castigi fiind abandonata sper pentru totdeauna. 
 
 
Exista grupul "doar Petrolul" - cum ati ajuns la el? Care este povestea din spatele lui?
 
Nu se poate vorbi de o brigada sau mai stiu eu ce. Nu asta a fost scopul bannerului. Ideea era
ca in cea mai dificila situatie din istoria clubului sa promovam ideea ca Doar Petrolul conteaza.
Atat si nimic mai altceva. Prietenia sincera si dragostea pentru Petrolul au stat la baza a tot ce
s-a intamplat. Ulterior a venit proiectul cu site-ul – aici krebs ia partea leului, eu ajutand doar cu
materialele de la fostul site 
www.lupii.as.ro
. In prezent consider ca site-ul 
www.doarpetrolul.ro
a ajuns promotorul ideilor de la inceputurile proiectului, avand parte de sprijinul a multor
petrolisti de calitate.
 
 
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?
 
Ideea cu stadionul nou se vehicula de atatia ani incat nu mai era ceva de natura sa socheze.
Pentru mine vechiul stadion a murit in clipa cand a fost demolat acoperisul tribunei I, impreuna
cu stalpii de sustinere. Acolo era tot farmecul, acea tribuna datand de la mijlocul anilor ’30.
Referitor la faptul ca noul stadion ar fi mai mic decat cel vechi, ca o parere personala cred exact
contrariul. Daca cineva incerca sa monteze scaune pe tot stadionul vechi sunt convins ca nu
reusea in veci sa potriveasca 15.000 de scaune. De altfel vechiul stadion avea 13 randuri fata
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de 28 cat are actualul (exceptand tribuna I).
 
 
După o viaţă trăită pe "bătrânul" "Ilie Oana", cum a fost trăită inaugurarea noului stadion,
dar mai ales prima partidă într-o nouă casă?
 
Atata timp cat am fost pe stadion in toate fazele constructiei, respectiv am avut ocazia sa intru
pe gazon cu cateva zile inainte de inaugurare, pot spune ca meciul inaugural, concertul si jocul
de lasere nu au reprezentat decat deschiderea oficiala. Pot sa spun ca m-a incercat un
sentiment ciudat vazand 15.000 pesoane in tricouri imprimate Doar Petrolul, in minte avand
imaginea celor 3-400 persoane prezente la mitingurile de sustinere a proiectului Petrolul e al
nostru. Dar asa e la bine – toata lumea e prezenta.
 
 
Ce traditie regretati ca nu s-a pastrat de-a lungul timpului?
 
Nu imi vine in minte vre-o traditie anume. Totusi am regretul ca anumite cantece care au fost
odata hituri au fost uitate cu desavarsire. Unele au mai fost readuse, de exemplu ”Iubim culorile
galben-albastre”, dar multe gen „Petrolul e un drog”, „Petrolul e al nostru” etc.
 
 
Cel mai mare regret legat de fotbal, in general si apoi raportat la Petrolul?
 
Cel mai mare regret e acela ca proiectul „Petrolul e al nostru” nu a demarat la momentul
anuntarii fuziunii. Atunci Petrolul si-a pierdut identitatea. Personal o sa regret toata viata ca nu
am facut deplasarile din Olanda si Tara Galilor din acest an (probleme personale).
 
 
Care ar fi meciul in care ati fi vrut sa fiti pe teren, in postura de jucator, nu de suporter?
 
Primul meci jucat de CSM Ploiesti, cel de cupa de la Conpet deoarece era inceputul proiectului
„Petrolul e al nostru” sau in meciul de promovare a FC Petrolul din 2011.
 
 
Unde este steguletul “plimbaret” care il luati peste tot cu dumneavoastra? Cat de
“plimbaret” a fost acel stegulet?
 
Cred ca multa lume a plimbat un steag sau un fular prin locurile in care a fost. Cam la fel au stat
lucrurile si cu mine si cu steagul jumatate galben – jumatate albastru la care se face referire
(steag abandonat de altii in nu mai stiu ce deplasare – lasat pe jos intr-o tribuna). Steagul ala a
vazut o multime de locuri, de la mare (Costinesti, Vama) pana la varful Omul.
 
 
Radicals va spune ceva ?
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    Radicals a fost, din cate cunosc, primul grup de suporteri ce nu era avea drept criteriu deselectie a membrilor zona in care acestia domiciliau. Grupul a fost activ in perioada 2002-2003si avea aproximativ 15 membri. Ulterior au aparut 3 grupuri ce au avut in componenta si fostimembri Radicals. De asemenea a fost primul grup care s-a mutat in peluza dinspre Maternitate,atunci a fost in semn de protest ca urmare a abuzurilor jandarmeriei la adresa unuia dintre noi,punandu-i in incurcatura pe fortele de ordine.     

          Aveţi vreo superstiţie, atunci când vă duceţi la meciurile Petrolului?  Nu am nicio superstitie, dar am placerea sa ma intalnesc cu prietenii la o bere inainte de meci, la un localdin aproprierea stadionului.  Ce consideraţi dumneavoastră că lipseşte clubului Petrolul în anul 2013? Clubului ii lipseste o strategie pe termen lung. Azi suntem sus, dar daca nu ne ingrijim de viitorexista riscul sa o luam iar aproape de la zero. Acum cand sunt bani de bani (3 mil euro drepturiTV, 3 mil euro de la Primarie, 1 mil euro bilete, sponsori si TV Cupa Romaniei plus inca 2-4 mileuro – depinde de sursa - din transferurile lui Grozav si Bokila), acum ar trebui facut cevapentru viitor si ma refer in principal la o baza de antrenament ultramoderna si un centru de copiisi juniori care pe langa sportul de masa sa produca jucatori pentru prima echipa (in ultimii 3-4ani nu s-a produs nimic). Parerea mea e ca ar trebui modificat de urgenta protocolul dintrePrimarie si FCP, in sensul ca toti banii publici sa fie folositi doar pentru constructia inaproprierea Ploiestiului a unei baze sportive adecvate (5-6 terenuri de antrenament ladimensiuni normale din care cel putin 2 cu instalatie de incalzire, 1-2 terenuri cu gazon artificial,spatii de cazare si masa pentru echipa mare si pentru cei mai promitatori juniori, Sali de forta,teren de fotbal acoperit – de dimensiuni cat mai mari). In absenta acestei schimbari de atitudinene vom trezi ca am imbogatit niste straini iar peste 3-4 ani cand va veni recesiunea la club vomfi iar in cautare de mai stiu eu ce investitor cu Vivi de mana (fara de care „Petrolul e al nostru”nu ar fi avut succesul de azi). Era sa uit, clubului ii lipseste un muzeu pe masura istoriei sale. Este inacceptabil ca la 2 ani dela inaugurarea stadionului sa nu se gaseasca un spatiu adecvat dedicat istoriei acestui club. Aminteles ca desi la nivel declarativ toti factorii de decizie isi doresc asa ceva, practic de fiecaredata cand se urneste ceva apar tot felul de contre puse de cine nu te astepti. O locatie potrivitami se pare a fi coltul stadionului ocupat  in prezent de jandarmerie in timpul meciurilor. Asa s-arrezolva 2 probleme. O bila neagra o constituie si lipsa unui magazin online, respectiv a unui magazin oficial blindatde marfa pentru toate gusturile si mai ales pentru toate buzunarele. Deranjant e si faptul ca de 2 ani nu reusim sa avem un petrolist la statia de amplificare astadionului. Suntem bombardati cu muzica de radio, asta in conditiile in care sunt atatea melodiilegate de FCP. In diviziile B si C se putea sa ascultam muzica FCP.  Urmeaza 2014 - 90 de ani de la infiintarea clubului. Care este primul gand cu privire laaceasta aniversare? O aniversare frumoasa, la care cluburile comuniste din capitala vor mai visa multi ani (sper sanu o prinda niciodata). Am vazut acum cateva luni cum au marcat aceasta aniversare rapidistii.Cred ca putem sa-i depasim cu eforturi minime. Important este ca marea masa a suporterilor saisi doreasca sa contribuie financiar pentru asa ceva, altfel nu are nici un rost.  Ce parere aveti despre acest interviu? Ce imbunatatiri ati aduce? Ma simt onorat de invitatie, dar am convingerea alti petrolisti erau mai indreptatiti ca mine sa isiimpartaseasca trairile si opiniile. Imbunatatiri nu cred ca e cazul sa fie facute. Poate doar ca lafinalul interviului sa existe o ultima intrebare „pe cine propuneti drept candidat la interviu?”.  Cum vedeti site-ul www.doarpetrolul.ro, ce imbunatatiri ati aduce? Site-ul e clar intr-o crestere de forma. Se vede un nou suflu in ultimul timp. Parerea mea e careprezinta un mare succes pentru comunitatea galben albastra. Ca imbunatariri as indrazni savisez la o galerie foto si video grupata pe ani, mult mai bogata, in special ma refer sezoanelesarace in astfel de materiale. Stiu ca se poate realiza doar daca exista o contributie maiimportanta din partea membrilor forumului, care detin astfel de materiale in arhiva personala.Cred ca ar putea fi imbunatatita usor si partea de forum, sub aspectul restrictionariicomentariilor din partea unor utilizatori ce abuzeaza de acces si posteaza opinii la nesfarsitdespre orice fara a veni cu un plus de informatie sau de expertiza. Ma gandeam ca fiecareutilizator sa poata scrie maxim 2 posturi/ topic/ zi, altfel automat sa fie suspendat o saptamana.Ma exaspereaza bagatorii de seama. Pentru cine are de purtat o discutie cu alt utilizator existarubrica de mesaj privat. De asemenea sunt deranjante jignirile intre membrii forumului – pareamea e ca o serie de astfel de mesaje sunt tratate superficial de moderatori (ar trebui mai multaexigenta).  Lupii.as.ro - primul proiect online destinat suporterilor petrolisti. Povesteste-ne despredificultatea adunarii materialelor intr-o perioada in care google nu returna aproape nimic. As dori sa precizez inca de la inceput ca lupii.as.ro a fost continuatorul rhp.ro/lupii - site venit cao replica la un site dedicat FCP ce continea o multime de erori. Forma finala a fost rezultatul asute de ore de munca in conditiile in care pornisem practic de la zero, la acea vreme neexistandinformatiile si materialele de azi, iar noi neavand nici cunostinte de programare, practic totul afost in regim autodidact. O contributie importanta la realizarea site-ului a avut-o fratele meu; nutrebuie uitate nici cartile vechi despre fotbal furnizate de Porcu, tot el a venit si cu scannerul cea ajutat la urcarea pozelor pe site, fotografiile fiind atat facute de noi cat si puse la dispozitie dediversi membrii ai galeriei. Imi aduc aminte si de wallpaperele realizate de sandy – cred ca lamomentul actual ar fi de real succes o asemenea sectiune pe doarpetrolul.ro. Tot in acelevremuri stiu ca am reusit, dupa mari eforturi, sa urcam pe net prima versiune .mp3 a imnului(inregistrat pe caseta audio direct de pe stadion).  In final, multumesc pt ca ati acceptat acest interviu si doresc sa va urez pe aceasta caleSarbatori Fericite si un an 2014 care sa va satisfaca din toate punctele de vedere. Aveticeva de transmis cititorilor? Sarbatori galben-albastre si un an 2014 cel putin la fel de bun ca 2013! 
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