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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;" alt="Vivi Stamate
(sursa foto: fotbalgalactic.ro)" src="images/front/aurelian_vivi_stamate.jpg" height="250"
width="430" />Echipei lui Radu C?lin � merge bine cu g?l??eni, a?a c? patronul forma?iei
Fortuna C�pina ?i l-a adus antrenor pe Aurelian �Vivi� Stamate, cel care conducea Centrul de
Copii ?i Juniori de la O?elul!</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">De altfel, clubul nostru a
anun?at de ieri plecarea din motive personale a legendei o?elare. � locul lui Stamate, ca ?ef la
sec?ia de juniori a O?elului a fost numit Aurelian Dr?gan.<br />La Fortuna C�pina, noul
antrenor va� preg?ti ?i doi g?l??eni, care s-au �r?d?cinat bine � lotul echipei prahovene:
Valentin Munteanu ?i Bogdan Chipirliu. Forma?ia patronat? de Radu C?lin se afl? pe locul 5 �
Seria a II-a a Ligii a II-a.</p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Comunicat FC O?elul
Gala?i</strong>: <em>�Domnul Aurelian Stamate nu mai ocup? func?ia de coordonator al
Centrului de Copii ?i Juniori (CCJ) al clubului nostru. Domnia sa a hot?r�, din motive personale,
s? p?r?seasc? FC O?elul Gala?i dup? mai bine de 30 de ani petrecu?i aici ca juc?tor, antrenor
?i, din 2005, ca ?i coordonator CCJ. Clubul nostru � mul?ume?te pentru munca depus? � to?i
ace?ti ani ?i � ureaz? succes � proiectele personale ?i profesionale. Succesorul s?u la c�ma
CCJ este domnul Aurelian Dr?gan, care a mai condus Centrul de Copii ?i Juniori al Clubului
nostru � perioada 2004-2005.�</em></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Vivi
Stamate</strong> e un g?l??ean 100%, n?scut ?i crescut � ora?ul de pe malul Dun?rii. S-a
n?scut pe 17 ianuarie 1960 ?i a jucat la FC Gala?i, Ancora Gala?i, O?elul ?i Dacia Unirea
Br?ila. La O?elul s-a transferat � anul 1982, f?c�d parte din echipa care a promovat pentru
prima oar? � Divizia A ?i cu care a reu?it s? se califice ?i � Cupa UEFA. A evoluat timp de
cinci sezoane, transfer�du-se la Dacia Unirea Br?ila � 1987, cu pu?in timp �aintea partidei cu
Juventus. Printre colegii lui de camer? din perioada O?elul se num?r? ?i Marius Stan, actualul
primar al ora?ului ?i fost director general al clubului. Din 1994 a devenit antrenor de copii ?i
juniori la O?elul, club la care a r?mas p�? la mutarea survenit? ieri. A mai fost antrenor la
echipa secund? a clubului, iar pe final ajunsese ?eful Centrului de Copii ?i Juniori. Printre cei
care au trecut prin m�a sa de antrenor de copii ?i juniori se num?r? ?i cei care au reu?it s?
c�tige campionatul cu O?elul � 2011: Ionu? Neagu, Cornel R�?, Lauren?iu Iorga, Silviu Ilie,
Samoel Cojoc, dar ?i mul?i al?ii deveni?i fotbali?ti din pepiniera ro?-alb-albastr?.</p>  <p
style="text-align: justify;"><strong>Vivi Stamate:</strong> <em>�C�tigarea campionatului a
fost senza?ional?. � 2007 c�d s-a retras Viorel T?nase nu mai era niciun g?l??ean � lot. �
2011 s-a c�tigat titlul cu jum?tate din echip? crescut? aici. Ceea ce �seamn? mai mult dec�
trofeul � sine.�</em></p>
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