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a fost pus pe liber de conducere, o mutare normal? � condi?iile � care O?elul nu numai c? nu
aducea puncte, dar juca ?i sub orice critic? sub comanda acestuia. Tehnicianul german ?i-a
f?cut deja bagajele ?i va pleca �apoi � Japonia, sosirea sa la Gala?i fiind clar un experiemnt
total nereu?it. P�? la meciul de s�b?t? cu CFR Cluj, O?elul trebuie s?-?i g?seasc? neap?rat
un alt antrenor, iar favorit pare acum Liviu Ciobotariu, care a preg?tit ultima oar? pe defuncta
FC Vaslui, echip? care a mers bine sezonul trecut � condi?iile � care avea fotbali?ti nepl?ti?i
de aproape un an de zile!</p>      <p style="text-align: justify;">Acesta a jucat fotbal la echipe
precum Na?ional Bucure?ti, Pandurii T�gu Jiu, Dinamo, Standard Liege, RAEC Mons sau
Royal Antwerp, av�d un total de 329 de meciuri � care a marcat 27 de goluri, lucru demn de
remarcat av�d � vedere c? a fost funda? central. A jucat ?i la cel mai �alt nivel, av�d 32 de
meciuri ?i 3 goluri pentru na?ionala Rom�iei, al?turi de care a participat la Campionatul
Mondial din Fran?a 1998, dar ?i la cel European din Belgia ?i Olanda (2000)!<br />Dup? ce ?i-a
ag??at ghetele � cui a �br??i?at meseria de antrenor preg?tind pe FC Na?ional Bucure?ti la
care �i �cepuse ?i cariera de fotbalist profesionist. Desc?lecarea lui �Ciobi� la Gala?i nu ar fi
prima, deoarece acesta a antrenat pe Dun?rea � 2006-2007, termin�d pe locul 7 � Seria I din
Liga a II-a. A reu?it apoi o promovare de senza?ie cu CS Otopeni, dar nu a fost p?strat pe
banc? ?i � Liga I ?i a trecut� la Interna?ional Curtea de Arge?. ?efii de la Otopeni au regretat
mai t�ziu decizia ?i l-au chemat �apoi, c�d era �s? prea t�ziu forma?ia din zona
Bucure?tiului retrograd�d. Un am?nunt interesant din acea perioad?: Cristi Munteanu, actualul
team manager al O?elului, era portar la forma?ia din marginea capitalei! Ciobotariu a trecut apoi
la Pandurii T�gu Jiu, dar cu o singur? victorie � zece meciuri de Liga I a fost demis, ajung�d
din nou � e?alonul al doilea, la vecinii br?ileni. Aici a avut ca obiectiv locurile 1-6, dar dup? o
lun? �c?rcat? de rezultate negative a plecat. Cu toate acestea, � vara lui 2011 a prins
surprinz?tor banca lui Dinamo ?i a �cheiat turul pe primul loc! Anul 2012 �s? a �ceput foarte
prost pentru t�?rul antrenor care a fost demis ?i a fost nevoit s? se mute la CSMS Ia?i, pe care
nu a putut-o salva de la retrogradre. � 2013 a preluat pe FC Vaslui, dar nu a terminat sezonul,
demision�d din cauza situa?iei financiare precare a forma?iei moldovene care s-a ?i desfiin?at
de altfel. Cu toate acestea, Ciobotariu a ?inut echipa pe locurile frunta?e, beneficiind ?i de un
lot bun, dar nepl?tit de aproape un an de zile!</p>
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