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src="images/front/agiu_mario.jpg" alt="Mario Agiu" width="430" />Clubul nostru a �plinit 50 de
ani de istorie, iar Dun?rea B?tr�? s?rb?tore?te acest num?r jubiliar printr-o serie de articole
dedicate celor 50 de legende ale O?elului, alese de noi ?i prezentate �tr-o ordine aleatorie.
Cum nu exist? o dat? exact? de fondare a clubului, iar sigla ?i actele oficiale ale FC O?elul
indic? doar anul 1964, suporterii au privilegiul de a se bucura pe tot parcursul anului 2014, a?a
c? � fiecare s?pt?m�? vom prezenta un nou om care a ridicat numele forma?iei noastre la
rang de mare echip?. Legenda din aceast? s?pt?m�? se nume?te Mario Agiu, n?scut �
Bucure?ti pe 05.03.1956.   <br />?i-a f?cut junioratul � capital? la echipa din Bulevardul
Ghencea din 1968 p�? � 1975, dar nu a apucat s? debuteze � prima divizie pentru acest club.
Pleac? � sezonul 1974-1975 la Olimpia Satu Mare ?i aici joac? prima partid? � Divizia A,
�tr-un meci Chimia R�nicu V�cea - Olimpia Satu Mare 2-0. De?i avea doar 18 ani reu?e?te s?
intre titular � 13 partide nereu?ind s? �scrie vreun gol. Parcursul s?u bun din acel sezon �
determin? pe cei din Ghencea s? � readuc? la echip? la finalul edi?iei de campionat 1975.<br
/>Vreme de 7 ani evolueaz? � 131 de meciuri, reu?ind s? marcheze de 3 ori, din postura de
funda? central. Tot aici c�tig? de dou? ori titlul si tot de at�ea ori Cupa Rom�iei. � perioada
petrecut? la echipa militar? este selec?ionat la na?ionala de juniori, na?ionala de tineret, cea
olimpic? ?i na?ionala B.<br />� 1981 se transfer? la CS T�govi?te unde evolueaz? 3 sezoane,
apoi la Rapid, unde st? 2 campionate, iar la v�sta de 30 de ani, � vara lui 1986, sose?te �
curtea O?elului. Se integreaz? repede � angrenajul echipei ?i vreme de dou? sezoane devine
unul dintre titularii obi?nui?i ai postului de funda? central, form�d un cuplu de O?EL al?turi de o
alt? legend?,Viorel Anghelinei.<br />Debuteaz? � chiar primul meci al O?elului pe prima scen?,
� acea superb? victorie contra echipei securit??ii de la acea vreme, Victoria Bucure?ti, scor
2-0! Evolueaz? � 31 de partide � acel sezon, reu?ind s? marcheze de dou? ori. Prima dat? �
victoria contra Gloriei Buz?u, 1-0, reluare cu capul din centrarea de pe dreapta a lui Marius
Stan. A doua oar? � returul edi?iei 86-87, � meciul O?elul � U Craiova 1-0, din nou, reluare cu
capul, dup? centrarea lui Vai?covici.<br />� campionatul urm?tor contribuie din plin la
ascensiunea O?elului � clasament, cu care, la finalul sezonului, ocup? pozi?ia a 4-a ?i �i
asigur? prezen?a � Cupa UEFA. Joac?, din nou, � 31 de meciuri ?i �scrie de 4 ori � partidele
O?elul Gala?i - Victoria Bucure?ti 3-1, O?elul Gala?i - SC Bac?u 1-1, O?elul Gala?i � Corvinul
Hunedoara 2-1 ?i O?elul Gala?i - U Craiova 4-2.<br />Evolueaz? excelent � partida de poveste
cu Juventus Torino, av�d chiar ocazia s? deschid? scorul pe finalul primei reprize, c�d, la un
corner, reia cu capul ?i mingea trece de pu?in peste transversala por?ii ap?rate de Tacconi.<br
/>Odat? cu schimbarea de la c�ma echipei a lui Costic? R?dulescu este trecut pe banca de
rezerve ?i nu apuc? s? joace � sezonul 1988-1989 dec� � 9 meciuri, f?r? a reu?i s? marcheze
vreun gol.<br />Dup? retrogradarea echipei � Divizia B, � sezonul 1989-1990, are apari?ii
sporadice � tricoul O?elului: 13 meciuri, 1 gol marcat � partida O?elul Gala?i - Foresta
F?lticeni 7-0.<br />Dup? 84 de meciuri pentru echipa noastr? ?i 7 goluri marcate, Mario Agiu se
retrage de pe dreptunghiul verde la finalul edi?iei de campionat 1989-1990.<br />� ziua de azi
este stabilit � Bucure?ti, iar o perioad? a fost observator din partea Ligii Profesioniste de Fotbal
la partidele din primele dou? ligi.</p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Mario Agiu (selec?ii
dintr-un interviu realizat de Adrian Epure pentru revista �O?ELUL� nr. 2):</strong>
<em>�Regretatul Costic? R?dulescu, pe care-l avusesem ca antrenor ?i la CS T�govi?te, mi-a
spus � vara lui �86 c? ar avea nevoie de un funda? central cu experien??. N-am regretat nicio
clip? faptul c? m-am l?sat convins. La O?elul am tr?it cei mai frumo?i ani ai carierei. Formam un
colectiv extraordinar. Am r?mas � rela?ii bune cu to?i b?ie?ii chiar ?i dup? ce m-am l?sat de
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fotbal. Av�d al?turi de mine trei �killeri� � ap?rare, Gelu Popescu, Viorel Anghelinei ?i
regretatul Surian Borali, normal c? mai ?i ie?eam � eviden??. Am r?mas ?i ast?zi singura
echip? rom�easc? care se poate l?uda cu o victorie �potriva Juventusului. Nu mi-a fost fric?
de italieni pentru c? eu jucasem � Europa ?i contra Barcelonei, dar majoritatea colegilor erau
cam transpira?i. Le-am ?i zis: �Sta?i fra?ilor lini?ti?i, la o adic? ne bate Juve nu vreo echip?
s?teasc?.� Pe teren emo?iile au disp?rut �s?. E drept, am avut al?turi un public fantastic care
ne-a dat pur ?i simplu aripi. Ne-am duelat atunci cu ni?te juc?tori uria?i, pecum Altobelli,
Laudrup, Rui Barros sau Cabrini. La final, antrenorul Dino Zoff ne-a l?udat, spun�d c? eu ?i
�Pampi� (Viorel Anghelinei) �suntem stoperi de talie european?�. Nu se compar? banii de
atunci cu sumele care se c�tig? ast?zi, dar nici nu murea nimeni de foame. Eu am dus-o cel
mai bine, din punct de vedere financiar, chiar la Gala?i. M-am bucurat extraordinar c�d s-a
c�tigat campionatul ?i Supercupa. Chiar l-am sunat pe Marius Stan ?i i-am zis: �Acum m? pot
l?uda ?i eu c? am � CV numai echipe campioane.� Aceste rezultate n-au venit �s? �t�pl?tor,
pentru c? O?elul Gala?i e una din pu?inele echipe din ?ar? unde nu se lucreaz? pompieristic, ci
dup? un plan de lung? durat?. Eu le ?in pumnii � continuare.�</em></p>
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