Me oriu privi d s hi area de u irii u ei străzi aflată pe raza
Mu i ipiului Ti ișoara

Prezentul memoriu are ca scop o solicitare ofi ială ătre autoritățile locale de a denumi o stradă
aflată pe raza Municipiului Ti ișoara cu numele de ”Costi ă Rădules u”, în memoria celui care a
fost unul dintre cei mai i porta ți și i pli ați oameni în ceea ce î sea ă Politehnica Ti ișoara,
simbolul orașului și al regiunii. ”Nea Costi ă”, așa cum era alintat de ătre toți cei care îl
u oșteau, este un personaj recunoscut de ătre toți suporterii Politehnicii și de ătre cei care
cunosc istoria acestui club și o respe tă. Prin prezentul memoriu dorim să aducem un omagiu
celui care nu s-a sfiit i iodată să vi ă alături de clubul pe care l-a iubit atât de mult și pe care l-a
ajutat ori de câte ori a avut ocazia.

1. I ițiatorii memoriului
ASU Politehnica Ti ișoara – este un club de fotbal ce aparți e de Universitatea Politehnica din
Ti ișoara, organizat sub forma juridi ă a unei aso iații non-profit, având ca membri fondatori
Universitatea Politehnica, Fu dația Politehnica și Aso iația Foștilor A solve ți din Politehnica, trei
e tități aparți ătoare principalei i stituții de î văță â t superior. Î fii țată la i ițiativa și din
dori ța prof. dr. ing. Ioan Carțiș, cu participarea mai multor profesori și cadre academice din
Politehnica, echipa a fost mereu ” a taua de vreme rea” a Politehnicii ” ari”, trecând de-a lungul
timpului prin mai multe tra sfor ări juridice. În anii ce au trecut în tricoul ASU Politehnica
Ti ișoara au evoluat ju ători emblematici pentru clubul alb-violet, încântând spectatorii ce
veneau pe ”Știi ța”, primul stadion pe care a evoluat Poli în Ti ișoara. Începând din 2012
suporterii din Peluza Sud au venit alături de e hipă, susți â d-o financiar și încercând să îi
redo â deas ă prin luptă gloria de altă dată. Echipa a reușit promovarea din L5 în L4 în primul
sezon, 2012/2013, beneficiind de aportul suporterilor meci de meci, în lo alități precum
Leu ușești sau Ictar-Budi ț. La cârma echipei stătea Paul Codrea, având sub comanda lui ju ători
precum Iosif Rotariu, Titi Varga sau Alin Stoica. În cel de-al doilea sezon echipa a ratat promovarea
în L3, în dauna celor de la CS Ghiroda, e hipă care mai târziu pierdea barajul de promovare cu
Industria Gâlda de Sus. În sezonul 2014/2015 Poli reușește promovarea în Liga a III-a după o luptă
super ă cu contracandidata Ripensia Ti ișoara. Sezonul în curs găsește clubul alb-violet pe prima
poziție a clasamentului Ligii a III-a, cu perspective frumoase de viitor, implicit de promovare în cel
de-al doilea eșalo al fotbalului românesc. De-a lungul ultimilor ani ASU Politehnica a demonstrat
atașa e t față de valorile locale, promovând Ti ișoara și aducând-o în ate ția mass-media
ațio ale și i ter ațio ale. De asemenea există o puter i ă o po e tă lo ală a clubului, Poli
încercând să fie ”e hipa o u ității lo ale” prin participarea și organizarea de diferite campanii ce
au ca scop î u ătățirea relației cu aceasta A țiu ea de Cră iu Druckeria, diferite strângeri de
fonduri pentru cauze sociale, etc.).

Aso iația Suporterilor Ti ișore i ”Dru keria” – apărută în anul 2010, aso iația este organismul
juridic prin care suporterii ti ișore i și-au putut spune cuvântul. Aso iația a susți ut de la început
sportul ti ișorea și repreze ta ții acestuia, implicându-se activ în viața sportivă a orașului. De
asemenea a reprezentat organismul prin care suporterii ti ișore i au fost singurii care au luat
atitudine în mod oficial față de prevederile exagerate ale Legii 4/2008 ”Legea lui Miti ă” privind
eradicarea viole ței de pe stadioane), odifi ată prin Legea 10/2008. Repreze ta ții Druckeria au
avut i terpelări în comisiile parlamentare pe tema odifi ării legilor, considerate la momentul
respectiv drept li itări ale drepturilor fundamentale de ătre toți suporterii români. Începând din
2012 Druckeria și-a canalizat întreaga energie în susți erea, atât fi a iară cât și logisti ă, a
clubului de fotbal ASU Politehnica Ti ișoara, î preu ă cu Universitatea Politehnica din Ti ișoara,
asigurând bunul mers al acestuia și luând deciziile necesare pentru dezvoltarea clubului.
Be efi iază de o organizare tra spare tă, în care membrii au dreptul de a-și spune cuvântul în
strategia de viitor, cu o raportare fi a iară pe a e tă și ore tă. De-a lungul anilor aso iația s-a
implicat, alături de clubul de fotbal ASU Politehnica Ti ișoara în diferite a țiu i caritabile și
sociale, într-o varietate de cazuri care au avut nevoie de ajutor.

2. Obiectiv
I ițiatorii memoriului își doresc ca prin intermediul acestuia să își manifeste i te ția de a aduce
un omagiu celui ce a fost Costi ă Rădules u, antrenor al Politehnicii în diferite perioade și în
diferite faze prin care a trecut clubul de fotbal. Dorim să facem aceasta prin denumirea unei străzi
aflate pe raza Municipiului Ti ișoara cu numele acestuia, raportându-ne la poziția acestei străzi și
simbolistica zonei în care aceasta se află. Dorim să păstră vie în memoria tuturor locuitorilor
orașului amintirea celui care a fost ” ea Costi ă”, stârnind un sentiment de e oție celor care au
ăl at în tribunele Marelui Oval de beton aflat în imediata ve i ătate a străzii. De asemenea
dorim să î fru useță zona în care se situează strada, folosindu-ne de arta ur a ă, atrăgâ d în
a elași timp ate ția asupra faptului ă te afli în cel mai mare complex sportiv al orașului, inima
Politehnicii Ti ișoara, locul unde ge erații de-a rândul au suferit și s-au bucurat pentru reușitele
sau insuccesele clubului pe care l-au iubit, revenind î să întotdeauna în tribunele stadionului.

3. Cine a fost Costi ă Rădules u?
Costi ă Rădules u s-a ăs ut la 17 aprilie 1934 în Comarnic, județul Prahova. A început fotbalul în
orașul natal, la Vulturii, pentru care joa ă o s urtă perioadă la nivel de seniori, la vârsta
adoles e ței. S-a consacrat ca ju ător la Dinamo Orașul Stalin Brașov , pentru care a evoluat din
1950 pâ ă în 1957. A continuat apoi la Dinamo Cluj (1957-1958) și Dinamo Ba ău (1959-1966).
Imediat după retragerea din activitatea o petițio ală, și-a început activitatea de antrenor, la
sugestia mentorului său, Constantin Teaș ă.

Și-a demonstrat rapid alitățile de antrenor, construind în Ba ău o e hipă care, în sezonul 1969/1970, avea
să aju gă pâ ă în sferturile de fi ală ale Cupei Orașelor Târguri (precursoarea actualei Europa League),
unde a fost eli i ată de celebra Arsenal Londra. A pregătit echipa ă ăua ă pâ ă în 1974, după care a
activat, vreme de un sezon, în liga se u dă, al CS Botoșa i.

Legătura dintre Costi ă Rădules u și fotbalul ti ișorea s-a produs în vara anului 1975, când a fost solicitat
pe banca teh i ă a Politehnicii. A fost antrenorul care a șlefuit una dintre cele mai bune ge erații din
istoria clubului, al ărei nucleu a rezistat zece sezoane consecutive pe prima s e ă, a cucerit Cupa
României și a reușit rezultate de răsu et în o petițiile continentale. Primul său mandat pe banca lui Poli
s-a întins pâ ă în 1979, cu e țiu ea ă, în sezonul 1977/1978 a fost asistentul reputatului Angelo
Niculescu, cei doi fiind atunci la un pas de titlu.
După despărțirea de Poli, Costi ă Rădules u a ră as în Ti ișoara preț de un sezon, timp în care a pregătito pe UMT (1979/1980). Pașii l-au purtat apoi departe de zona Banatului, pregăti d cu succes, în anii
ur ători, echipe precum CSM Suceava (1980-1982), CS Târgoviște (1982-1983), SC Ba ău (1983-1984) și
Oțelul Galați (1984-1988).
A fost rechemat la Poli în 1988, într-un moment greu, echipa fiind proaspăt retrogradată în Divizia B. La
revenirea sa pe Bega, avea să o struias ă, în timp record, o ouă ge erație de ex epție. I-a preluat pe albvioleți din Divizia B, reuși d promovarea în elită în primul an. Apoi, chiar în prima ediție de la revenirea în
elită, Poli reușea calificarea în Cupa UEFA. În toamna anului 1990, Ti ișoara reușea să ui eas ă Europa,
prin eliminarea mult mai bine cotatei Atletico Madrid. A fost 2-0 pe Bega și 0-1 pe „Vi e te Caldero ”, o
„du lă” care avea să-l defi eas ă pe Costi ă Rădules u și pe elevii săi din acea perioadă, Vlaicu, Timofte, O.
Popescu sau Io uț, cu toții fiind parte a așa-numitei „Ge erații Atletico”. După o serie de rezultate
esatisfă ătoare, oro orată și cu e ulțu irile unor ju ători din lot, Costi ă Rădules u a fost î depărtat
ușor de la e hipă în 1991, antrenând în ur ătorii ani pe Farul Co sta ța (1991-1992) și Vega Cara se eș
(1993-1994). În 1994, când se afla la ananghie, Poli l-a rechemat să o â ă de ajutor echipei, care
înregistrase prima retrogradare în „B” de după Revoluție. A readus rapid echipa în elită, construind o
ulti ă ge erație de referi ță a echipei din secolul trecut, al ărei vârf de lance era Mugur Gușatu. După un
start bun de campionat în prima ligă (printre care și o victorie-record, 9-1 cu Politehnica Iași , urmat de un
parcurs oscilant, Costi ă Rădules u a fost din nou forțat să-și fa ă bagajele, în timpul sezonul 1995/1996,
din nou prea devreme, ereuși d să-și du ă proiectul la bun sfârșit. Ultima sa experie ță ca antrenor s-a
consumat tot în Ti ișoara, la UMT, pe atunci divizio ară C, pe care a dus-o pâ ă în sferturile de fi ală ale
Cupei României, ediția 1998/1999. S-a stins din viață la 8 iulie 2002, la vârsta de 68 de ani.
Costi ă Rădules u e considerat unul dintre cei mai iu iți antrenori din istoria Politehnicii. S-a aflat la
originea celor mai importante perfor a țe o ți ute de gruparea alb-violetă în ultima ju ătate de veac.
Era riguros în activitatea sa, exigent cu elevii săi, iar cinstea și onestitatea i-au caracterizat întreaga arieră.
Un episod grăitor al verti alității lui Costi ă Rădules u s-a petrecut chiar înaintea returului cu Atletico
Madrid, din 1990, când a fă ut tot ce i-a stat în puti ță pentru a-și ți e ju ătorii departe de diversele și a e
încercate de spanioli pentru a le distrage ate ția de la meci. Mai presus de toate, s-a întors de fiecare dată
la Ti ișoara, fără să stea pe gânduri, pentru a da o â ă de ajutor grupării alb-violete atunci când îi era
mai greu, chiar da ă, din pă ate, fiecare mandat a avut un sfârșit timpuriu. Fără doar și poate, Costi ă
Rădules u a fost omul care a dat totul pentru Poli, primind în schimb mult prea puți .

4. Strada și zona propusă; propuneri de modificare a zonei
Strada ce dorim a fi rede u ită ca str. Costi ă Rădules u se află în zona Stadionului Dan
Pălti ișa u și este o stradă ce nu poartă nici o denumire în prezent. Mai exact este situată între
străzile Cerna și Aurel Pău es u-Podeanu, fiind vorba despre strada ce se află între Liceul cu
Program Sportiv Banatul și Baza 2 a Politehnicii Ti ișoara. Este o stradă cu o lungime aproxi ativă
de 270 de metri, situată între intrarea în clubul Heaven și sensul giratoriu nou construit de pe
strada Aurel Pău es u Podeanu. Întreaga zo ă în care se situează strada face parte dintr-un
complex sportiv al orașului, pe o rază de 500 metri aflându-se mai multe puncte sportive de
interes pentru Ti ișoara (stadionul Dan Pălti ișa u, Baza 2 a Politehnicii Ti ișoara, Sala
Polivale tă a UPT, terenurile de antrenament din complexul Dan Pălti ișa u, etc. ). Zona va suferi
tra sfor ări pe termen mediu și lung, planurile pri ăriei incluzând aici o stru ția unui bazin
olimpic de înot, precum și dezvoltarea terenurilor sportive actuale și transformarea zonei într-una
complet dedi ată sportului. Co sideră mai mult decât oportu ă denumirea unei străzi aflate la
mai puți de 200 de metri de stadionul unde Poli a cunoscut cele mai mari succese cu numele
unuia dintre cei mai iu iți antrenori ai săi.

Ca a țiu i secundare denumirii străzii ne propunem concret realizarea unui graffiti pe întreaga
lungime a acesteia, în dungile alb-violete specifice echipamentului Politehnicii Ti ișoara din
perioada ro a ti ă a fotbalului românesc. Acest lucru va atrage ate ția tre ătorului ă se află în
fief-ul clubului alb-violet, în inima Politehnicii. În apătul străzii situat înspre strada Cerna dorim să
realiză un desen mural omagiu adus lui Costi ă Rădules u, alături de cuvintele rostite de acesta
cu referire la suporterii Politehnicii: ”Toate trec, banii trec, dar astea ... astea să le povestiți la
copii, la epoți!”. Cuvintele au ră as î tipărite pentru posteritate, fiind reprezentative pentru
momentele frumoase petrecute alături de Poli de-a lungul anilor.

De asemenea ar urma să fie a plasată o pla ă o e orativă care să prezinte, pe scurt, cine a
fost Costi ă Rădules u și i porta ța lui în istoria Politehnicii Ti ișoara. Lucrarea plasti ă de pe
zidul Bazei 2 a Politehnicii ur ează să fie fă ută cu pastă de ua țare TIFEL, de ătre suporterii din
Peluza Sud. De asemenea ne o ligă să o ți e în prealabil orice alte avize sau autorizații
necesare de la proprietarii de drept ai spațiilor al ăror aspect va fi modificat.
5. Concluzii
Având în vedere toate cele prezentate mai sus o sideră oportu ă și soli ită în mod oficial
denumirea străzii e țio ate mai sus cu numele lui Costi ă Rădules u, fost antrenor al
Politehnicii Ti ișoara. Acest lucru ar putea reprezenta un semn de re u oști ță din partea
orașului Ti ișoara față de cel care l-a iubit ca și cum ar fi fost de-al locului, respectându-i valorile
și ghidându-și activitatea în fu ție de ele. Acest omagiu este cu atât mai puternic, ca
si olisti ă, având în vedere faptul ă în aprilie nea Costi ă ar fi împlinit 82 de ani și o sideră
ă amintirea lui trebuie păstrată vie în o știi ța iubitorilor ti ișore i de fotbal.
La cerere putem depune, în completare, orice alte materiale jurnalistice care să vi ă în susți erea
argu e tării sau orice alte referi țe legate de proiect.
6. Date de contact
Vă stă la dispoziție la u ărul de telefon 0724.654.387 (Sebastian Novović – președi te AST
Druckeria), sau pe adresa de e-mail contact@sspolitehnica.ro.

Linkuri utile:
Site oficial ASU Politehnica Ti ișoara: www.sspolitehnica.ro
Facebook: www.facebook.com/sspolitimisoara
AST Druckeria: www.druckeria.ro

