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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/mardare_inkango.jpg" alt="Stefan Mardare (in stanga)" width="430" />Ast?zi,
3 decembrie 2012, ?tefan Mardare �pline?te v�sta de 25 de ani, ocazie cu care Dun?rea
B?tr�?, � numele tuturor suporterilor �o?elari�, ?ine s?-i ureze un c?lduros �La mul?i ani� ?i
c� mai multe reu?ite pe plan profesional � tricoul ro?-alb-albastru.</p>    <br />  <p
style="text-align: justify;">Funda?ul central, care poate juca ?i lateral st�ga a sosit la malul
Dun?rii din returul sezonului trecut, dar nu a jucat niciun meci oficial pentru O?elul �c?, fiind
folosit cu prec?dere la �satelit� sau � jocuri amicale! �<br />Juc?torul de 25 de ani, b?c?uan
la origini, a fost cerut la echip? � mod expres de c?tre fostul antrenorul Dorinel Munteanu, care
i-a fost coleg, dar ?i antrenor la FC Vaslui.<br />� Rom�ia ?i-a �ceput cariera de profesionist
� ora?ul natal, la FCM Bac?u, pentru care a jucat doar 5 partide �ainte ca forma?ia moldav?
s? retrogradeze din prima lig?. Fiind recunoscut ca o t�?r? speran??, Mardare nu a fost l?sat
s? ajung? � divizia secund?, fiind transferat de c?tre FC Vaslui. Aici a devenit om de baz? ?i a
prins 46 de meciuri � urm?torii doi ani, dar, mai important, a fost selec?ionat constant la
reprezentativa de tineret a Rom�iei, pentru care a evoluat � 14 r�duri. Afl�du-se pe o pant?
ascendent? a urmat natural transferul la Rapid Bucure?ti, pentru care a bifat 24 de partide
�ainte de a suferi o accidentare �grozitoare care l-a scos din circuit pentru un an ?i 3 luni !
�<br />Totu?i, nu a fost uitat, iar � 2011 a ajuns la Debrecen VSC, la acea or? campioana
en-titre a Ungariei ?i fost? participant? � grupele UEFA Champions League, edi?ia 2010-2011.
Din p?cate, revenirea a fost mai dificil? dec� se preconiza ?i dup? doar c�eva jocuri � prima
lig?, a fost trecut �� rezerv?� la echipa a II-a a celor din Debrecen. Nu a terminat campionatul
la forma?ia maghiar?, fiind l?sat liber s? se antreneze cu O?elul �c? din luna aprilie a anului
2011.</p>
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