ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Nr. 10083/20.05.2020

Proiect
HOTĂRÂRE
privind schimbarea denumirii Stadionului “Tineretului”, situat în municipiul
Fălticeni, str. Maior Ioan, în Stadionul “ Constantin Jamaischi”
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat sub nr.
10082/20.05.2020;
- avizul favorabil al Comisiei de atribuiri de denumiri a Judeţului Suceava
nr. ;
În temeiul prevederilor art. 2, lit. d și art. 3, alin. (1) din O.G. nr. 63/2002
privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului nr. 564 din 31
iulie 2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a comisiei de atribuire
de denumiri judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu modificările şi
completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. d, art. 136,
alin. 10, art. 139, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1: Se aprobă schimbarea denumirii Stadionului Tineretului, situat în
municipiul Fălticeni, str. Maior Ioan, în Stadionul “Constantin Jamaischi”.
Art.2: Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

INIŢIATOR
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Avizat
Secretar general municipiu
jr. Mihaela Busuioc
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii Stadionului
“Tineretului”, situat în municipiul Fălticeni, str. Maior Ioan, în Stadionul “
Constantin Jamaischi”
Constantin Jamaischi sau Nea „Jami”, aşa cum îl cunosc iubitori fotbalului,
s-a născut în anul 1945, în localitatea Topoloveni, din judeţul Argeş, şi a ajuns la
Fălticeni împreună cu familia, ca refugiaţi în urma celui de-al Doilea Război
Mondial. A fost un fotbalist precoce, debutând în prima ligă în anul 1961 în tricoul
formaţiei Dinamo Bacău, imediat după transferul de la Foresta Fălticeni. În acel
moment avea doar 16 ani. Un an mai târziu, în aprilie '62, avea să devină campion
european la juniori U17 la turneul final găzduit de România, acesta fiind, de altfel,
unicul titlu din palmaresul Federaţiei Române de Fotbal. În finală, cu Constantin
Jamaischi printre titulari, micii „tricolori” au zdrobit, cu 4-1, Iugoslavia. Pentru
această performanţă, fiecare jucător a încasat câte 5.000 de lei, un costum şi
Ordinul Muncii Clasa a Treia, înmânat direct de către preşedintele României din
acea vreme, Gheorghe Gheorghiu Dej.
Evoluţiile bune de la Campionatul European de juniori i-au adus lui
Constantin Jamaischi transferul la Rapid Bucureşti, una dintre cele mai iubite
echipe de fotbal din România. Fotbalistul format la Foresta Fălticeni a petrecut
şapte sezoane în Giuleşti, trecându-şi în palmares un titlu de campion al României,
două Cupe Balcanice şi titlul de campion European feroviar.
Chiar dacă a fost unul dintre fotbaliştii în vogă ai României în acea
perioadă, Constantin Jamaischi n-a reuşit să îmbrace niciodată tricoul echipei
naţionale de seniori a ţării noastre. A fost convocat de două ori, în 1962, pentru un
amical cu Spania, şi în 1965, pentru un duel cu Cehoslovacia, însă de fiecare dată
n-a putut evolua din cauza unor accidentări apărute chiar înaintea meciurilor.
Un moment dramatic din viaţa lui Constantin Jamaischi s-a petrecut la
sfârşitul anilor '60, când şi-a pierdut primul copil, un băiat, decedat la vârsta de doi
ani şi jumătate. Din cauza acestui necaz, a refuzat transferul la Torino, italienii
remarcându-l după meciul Juventus – Rapid (1-0), din Cupa Campionilor.
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii Stadionului “Tineretului”,
situat în municipiul Fălticeni, str. Maior Ioan, în Stadionul “ Constantin
Jamaischi”

Constantin Jamaischi, 75 de ani (10.02.1945-19.05.2020), a fost unul dintre
puţinii fălticeneni care s-au remarcat în fotbalul românesc şi internaţional. Drumul spre
afirmare începe la Foresta Fălticeni, unde desfăşoară primul meci în Divizia B, la vârsta
de 15 ani. A urmat apoi ascensiunea spre prima divizie, unde a evoluat şapte sezoane
pentru Rapid Bucureşti şi patru sezoane pentru Sportul Studenţesc. La vârsta de 17 ani
a jucat pentru echipa naţională a României, care, în aprilie '62, a câştigat Campionatul
European de Fotbal destinat celor mai tineri jucători. Acesta a rămas singurul trofeu
internaţional din istoria Federaţiei Române de Fotbal: 4-1 în finala cu Iugoslavia. A fost
singurul selecţionat „pe bune” la capitolul vârstă, restul colegilor fiind mai mari decât
permitea regulamentul, dar cu acte falsificate pentru a se încadra în categorie.
Anul 1967 are însă o semnificaţie aparte pentru acesta, dar şi pentru istoria
fotbalului fălticenean, Constantin Jamaischi făcând parte din echipa pregătită de
Valentin Stănescu, care a câştigat primul titlu de campioană naţională în sezonul '66'67, primul de acest fel din istoria clubului Rapid Bucureşti.
În acelaşi an, Foresta Fălticeni, echipa în care Jamaischi a debutat, ajungea în
finala Cupei României. În semifinale, Foresta a eliminat chiar viitoarea campioană,
Rapid Bucureşti.
În urmă cu 50 de ani, Constantin Jamaischi, după propriile mărturisiri, ar fi putut
să facă pasul către un nume important al fotbalului european. Juventus Torino l-a
remarcat după un meci cu Rapid, în Cupa Campionilor Europeni. El însă a ales să se
întoarcă acasă, unde avea întemeiată o familie.
Constantin Jamaischi este considerat o legendă a clubului de sub podul Grant,
făcând parte dintr-o galerie de onoare care mai cuprinde nume de mare rezonanță
pentru fotbalul românesc, precum Dan Coe, Rică Răducanu, Sandu Neagu, Nae
Manea, Culae Lupescu, Ion Motroc, Teofil Codreanu, Iuliu Baratky sau Ion Ionescu.
S-a întors la Fălticeni pentru a pregăti copiii care îndrăgesc sportul cu balonul
rotund, dar şi pentru a-şi trăi liniştit bătrâneţea, şi pentru a fi aproape de terenul de
fotbal. Constantin Jamaischi este cel care l-a descoperit pe Vasile Maftei, altă legendă
rapidistă, care avea să scrie istorie în Giuleşti. Jamaischi antrena în anul 1988, echipa
de fotbal CS „Nicu Gane”, unde l-a remarcat pe Vasile Maftei, un copil de doar 7 ani pe
care l-a îndrumat spre sportul de performanţă.
Constantin Jamasichi şi-a iubit mult localitatea natală, oraşul Fălticeni, de care
spunea că se simţea foarte legat sufleteşte şi că este cel mai frumos loc din lume pentru
el. Şi-a petrecut ultimii ani în linişte, în locuinţa sa din cartierul Maior Ioan.
Constantin Jamaischi s-a născut în 1945 la Topoloveni de Argeş, în zona de
unde provin Mutu şi Dobrin. A ajuns în Moldova cu familia, ca refugiaţi ca refugiaţi în
urma celui de-al Doilea Război Mondial. În prima ligă a debutat la 16 ani, cu Dinamo
Bacău. A jucat pe postul de închizător.
A jucat la: Foresta (‘60-’61), Dinamo Bacău (‘61-’62), Viitorul Bucureşti (‘62),
Rapid (‘63-’70), FC Braşov (‘70-’71), Sportul Studenţesc (‘71-’75)

Palmares: campion european U17 (‘62), campion naţional cu Rapid (‘67), Două
Cupe Balcanice (‘65, ‘66), campion european feroviar (‘68)
A antrenat: Foresta Fălticeni, Constructorul Iaşi, F.C. Botoşani
Jucători lansaţi: Maftei, C. Tănasă, Bîlbă, Şchiopu
Este un moment foarte greu pentru toţi cunoscuţii lui Constantin Jamaischi, dar
consider că schimbarea numelui Stadionului Tineretului, situat în strada Maior Ioan cu
numele unei glorii a fotbalului românesc este o recunoaştere a meritului adus de
Constantin Jamaischi fotbalului românesc şi un semn de respect faţă de tot ceea ce a
însemnat legendarul sportiv pentru fotbal și comunitate. Personal, cred că Municipiul
Fălticeni, are în ultimii ani un stadion pe măsura numelui marelui fotbalist Constantin
Jamaischi, iar prin atribuirea acestei denumiri fălticenenii, dar şi cei veniţi în municipiul
nostru pentru a participa la diverse competiţii sportive pe acest stadion îi va cinsti
memoria, astfel încât marele jucător să rămână pentru totdeauna aproape de sufletele
noastre.
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