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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/anghelinei_viorel.jpg" alt="Viorel Anghelinei" width="430" />O?elul nu a
r?mas doar f?r? stadion sau juc?tori dup? retrogradarea � Liga a II-a, ci recent ?i majoritatea
angaja?ilor clubului au fost pu?i pe liber. Directorul de licen?iere al clubului nostru, Viorel
Anghelinei, a ales s? dea examenul pentru corpul de observatori al Ligii Profesioniste de Fotbal.
Fostul juc?tor de legend? al O?elului a fost al patrulea admis pe list?, ob?in�d 21 de puncte.
Ex-arbitrul, care a fost la un moment dat ?i pre?edintele O?elului pentru o scurt? perioad?, �
2005, s-a ocupat � ultimii ani de ob?inerea licen?ei pentru forma?ia noastr?, achit�du-se cu
brio de sarcini �tr-o perioad? foarte grea pentru club, mai exact �tre 2013 ?i 2015, c�d la
clubul ro?-alb-albastru au existat mari fr?m�t?ri interne.</p>    <br />  <p style="text-align:
justify;">Viorel Anghelinei s-a n?scut pe 16 februarie 1959 � Com?ne?ti (jud. Bac?u). � afar?
de O?elul, unde a f?cut carier?, a mai jucat pentru Liceul cu Program Sportiv �Mihai
Eminescu� Ia?i, Politehnica Ia?i, Nicolina Ia?i, FCM Gala?i, Dun?rea Gala?i, Ceahl?ul Piatra
Neam?. Anghelinei a pus um?rul la calificarea extraordinar? � Cupa UEFA ?i dobor�ea
uria?ului Juventus, form�d un duo extraordinar de funda?i centrali la O?elul, �preun? cu Mario
Agiu. Adeseori c?pitan de echip?, a jucat timp de ?apte sezoane pentru O?elul Gala?i, dintre
care trei � Divizia B. Bilan?ul s?u la apus de carier? adun? 162 de meciuri jucate � primul
e?alon ?i dou? goluri �scrise, plus alte aproape 100 de meciuri � Divizia B ?i �c? 13 goluri!
Suporterii vechi ?i-l amintesc pentru elegan?a din interven?ii, detenta impresionant?, dar ?i
pentru faptul c? avea un ?ut de senza?ie. Legenda spune chiar c? ar fi reu?it performan?a de a
sparge plasa la un meci de campionat, deschiz�d astfel drumul tunarilor din ap?rarea O?elului,
�aintea unor nume precum C?t?lin Tofan, Ion Gigi sau Vali ?tefan. Pentru reu?itele � tricoul
O?elului, Dun?rea B?tr�? l-a trecut pe Anghelinei printre cele 50 de legende ale clubului la
s?rb?torirea a 50 de ani de la �fiin?area clubului � 2014. Acesta era ultimul mohican dintre
fostele glorii care mai rezistase la club � perioada TNG.<br /><strong></strong></p>  <p
style="text-align: justify;"><strong>Viorel Anghelinei:</strong> <em>�Cariera mea a fost
marcat? de anii petrecu?i aici, timp � care am fost ?i c?pitan de echip?. Am ob?inut
performan?e frumoase, au fost clipe de neuitat. Pe primul loc r?m�e meciul cu Juventus. Sunt
m�dru c? am b?tut echipa din Torino! Am avut ocazia s? joc �potriva c�tig?toarei Cupei
Campionilor cu un an �ainte, care avea � lot numai juc?tori de clas?: Altobelli, Laudrup,
Cabrini ?i mul?i al?ii. Apoi, momente importante au mai fost: promovarea � prima lig? cu
O?elul, s?rb?torit? de tot ora?ul, ?i clasarea pe patru la finalul primului sezon � Divizia
A.�</em></p>
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