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src="images/front/raphael_stanescu.jpg" alt="Raphael Stanescu" width="430" />Dup? ce a
preferat s? fac? reunirea la Sporting Turnu M?gurele echip? aflat? pe locul 5 � Seria a 4-a din
Liga III-a, Raphael St?nescu a revenit totu?i � lotul O?elului, cel pu?in pentru moment. De
altfel, conducerea a anun?at c? � perioada 19-25 ianuarie se va definitiva lotul actual, urm�d a
se vedea ce juc?tori vor fi pu?i pe liber, iar St?nescu ar putea pleca dup? aceea,
necunosc�du-se �c? inten?iile acestuia.� �</p>      <p style="text-align: justify;">Juc?torul de
22 de ani a fost singurul nume sonor adus vara trecut? la O?elul, dar nu reu?it s? impresioneze
la forma?ia noastr?, neav�d nici m?car un gol � cele 14 partide jucate � tricoul
ro?-alb-albastru. <br />Raphael St?nescu (22 de ani) a fost vedeta trioului venit � var? pe filiera
Dinamo. Mijloca?ul ofensiv, care poate evolua chiar ?i ca atacant, s-a n?scut � Germania ?i are
dubl? cet??enie. Juc?torul de 1,79m a debutat � Liga I la nici 17 ani, �tr-un meci FC Vaslui �
Dinamo 2-0. � 2010-2011, fiind considerat o mare speran?? a fotbalului rom�esc, a prins alte
dou? partide la nivelul primului e?alon rom�esc, dar � rest a jucat la �satelitul� lui Dinamo,
unde a �scris 4 goluri � 21 de meciuri. Anul urm?tor a fost cam la fel, cu doar 2 prezen?e (un
gol) pe prima scen? ?i 14 jocuri (2 goluri) la echipa secund?. Sezonul 2012-2013 i-a pus cap?t
ascensiunii la Dinamo, juc�d un singur meci � Liga I ?i alte 16 la �satelit�(4 goluri). De acolo
a fost trimis la defuncta Corona Bra?ov, unde a marcat un gol � 17 meciuri, dar echipa
ardelean? a retrogradat ?i apoi s-a desfiin?at. Cariera sa a cunoscut mai apoi o c?dere
ajung�d �tr-un final la echipa a doua celor de la Concordia Chiajna � Liga a III-a! Cu toate
acestea, Rafi St?nescu este un juc?tor � care s-au pus foarte multe speran?e de-a lungul
timpului, el fiind om de baz? la na?ionalele Under17, Under19 ?i chiar U21 ale Rom�iei, la un
moment dat. Conform transfermarkt valoreaz? 200.000 de euro.</p>
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