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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/haraga_sorin.jpg" alt="Sorin Haraga" 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?. Continu?m ast?zi cu unul dintre cei mai longevivi funda?i centrali pe care
i-a avut O?elul, Sorin Haraga, om de baz? � echipa din genera?ia anilor �90.</p>      <p
style="text-align: justify;">Haraga s-a remarcat � tricoul O?elului prin constan?a � joc de care a
dat dovad?, fiind genul de funda? central care ie?ea elegant din situa?ii dificile. A petrecut opt
ani sub culorile ro?-alb-albastre, fapt ce l-a determinat s? se stabileasc? � cele din urm? la
Gala?i, unde a ajuns s? ?i antreneze, noua carier? adoptat?.<br />N?scut pe 9 aprilie 1968, �
jude?ul Suceava, Sorin Haraga ?i-a �ceput perioada de juniorat la Liceul cu Program Sportiv
din Ia?i. A f?cut apoi pasul la liga a treia, unde a evoluat pentru Constructorul Ia?i. A crescut
treptat nivelul ?i dup? perioada de la Constructorul a trecut la Politehnica Ia?i, � liga secund?,
unde a evoluat dou? sezoane ?i jum?tate. Evolu?iile bune de la Poli l-au adus � vizorul
echipelor din prima divizie, iar Aurel ?icleanu l-a convins s? semneze cu O?elul, � anul 1993,
atunci c�d Haraga �i �cepe perioada sa de vis de la Gala?i.<br /><em>�Fotbalul organizat
l-am �ceput la v�sta de zece ani. N-am �ceput ca funda?, ci ca atacant, iar mai t�ziu am
devenit mijloca?. La liga a treia jucam atacant ?i mijloca?, iar apoi m-am reprofilat pe postul de
funda? central�</em>, ne-a spus Haraga despre �ceputurile sale ca fotbalist.</p>  <p
style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>�Victoria din
Ghencea, cea mai frumoas? din carier?�</strong></span><br />Venit la o echip? cu mul?i
funda?i centrali de valoare, Haraga a reu?it totu?i s? se impun? ?i s? joace frecvent �c? din
primul minut la O?elul. De?i a fost adus de ?icleanu, cea mai mare perioad? a carierei sale la
O?elul a fost petrecut? sub comanda lui Vasile Simiona?.<br /><em>�Au fost multe momente
frumoase la O?elul, e clubul meu de suflet. Am avut ?ansa de a juca �tr-o echip? foarte bun? la
momentul respectiv. Am avut o perioad? de trei-patru ani � care am ajuns la un nivel foarte
ridicat, at� ca juc?tor, c� ?i cu echipa. Am avut dou? particip?ri � cupele europene, am �vins
marile for?e ale campionatului de la acea vreme, Steaua, Dinamo, Rapid, Craiova, Progresul.
Atunci nu se c�tiga a?a u?or cu aceste echipe, noi le b?team an de an. Le �vingeam ?i �
deplasare. Victoria din Ghencea din '97, care a r?mas singurul succes de pe terenul Stelei, e
cea mai frumoas? amintire pentru mine. A fost o victorie de senza?ie, am c�tigat dup? un joc
aproape perfect�</em>, ne-a povestit Haraga, titular � singurul succes al O?elului de pe
terenul Stelei. <br />Genera?ia sa a r?mas considerat? ca o genera?ie de aur a clubului, cu
toate c? n-a ob?inut niciun trofeu. Practic, acea genera?ie a f?cut din O?elul un nume cunoscut
de to?i iubitorii de sport din ?ar?, prin victoriile categorice indiferent de adversarul �t�nit. <br
/><em>�Din acea genera?ie, m-am �?eles foarte bine cu Stelian Bordeianu, cu care m? ?tiam
de la Ia?i. M? �?elegeam foarte bine ?i cu Arcanu�</em>, a ad?ugat Haraga, bun prieten cu
goalkeeperii O?elului din acea perioad?, a?a cum se cuvine pentru un funda? central.</p>  <p
style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>�F?ceam vacan?e
�preun?�</strong></span><br />Pe l�g? valoarea individual?, O?elul din acea perioad? se
remarca ?i prin for?a de grup, fapt confirmat ?i de spusele lui Haraga. <br /><em>�Eram un
grup foarte unit. Dup? fiecare joc st?team �preun?, chiar mai �t�ziam peste ora de noapte
bun?, dar �cep�d de a doua zi ne preg?team cum trebuie pentru urm?toarea partid?. A fost o
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perioad? � care mergeam cu echipa � vacan?e, la mare sau la munte. Ne duceam cu to?ii, cu
familiile. C�d vin pe stadion m? apuc? nostalgia. Mi-a? mai dori s? mai tr?iesc momente de joc
cu acea genera?ie. Am mai p?strat leg?tura cu majoritatea dintre ei. Ion Viorel e unul dintre
ini?iatorii �t�nirilor noastre, nu degeaba era un juc?tor determinant pentru noi�</em>.<br />�
2001 Haraga a plecat de la O?elul, dup? ce a fost acuzat de Ilie Dumitrescu, antrenorul de
atunci, c? nu ?i-a ap?rat corect ?ansele, de?i echipa a c�tigat partida respectiv? cu FCM
Bac?u. <em>�M-a durut foarte mult acel moment. Am pus suflet � tot ce am f?cut aici ?i �c?
m? mai doare c? am plecat a?a�</em>.</p>  <p style="text-align: justify;"><span
style="text-decoration: underline;"><strong>S�ghi a crescut l�g? Haraga</strong></span><br
/>Dup? perioada O?elul, Haraga a trecut pentru pu?in timp pe la Diplomatic Foc?ani, dup? care
a revenit � Gala?i pentru a juca la FCM Dun?rea. � sezonul 2002-2003, Haraga se reg?sea �
echipa celor de la FC Vaslui, care promova din liga a treia � e?alonul al doilea, cu Marius Stan
pe post de pre?edinte al clubului. A revenit apoi la Gala?i, de aceast? dat? la Politehnica, unde
a mai jucat �c? trei sezoane � liga a treia, dup? ce a reu?it promovarea cu aceast? echip?.
Aici a crescut pe l�g? funda?ul de legend? al O?elului din genera?ia anilor �90, chiar Cristian
S�ghi, unul dintre cei care a reu?it s? c�tige campionatul cu gruparea ro?-alb-albastr? �
2011.<br /><em>�Am f?cut cuplu de funda?i centrali cu S�ghi la Politehnica. M-am retras la
38 de ani, chiar dac? mai puteam s? joc. Mi-am dat seama c? ?in locul unui t�?r dac? mai
continui ?i am urmat calea antrenoratului, ceea ce mi-am dorit s? fac�</em>. <br />Cu
antrenoratul a �ceput tot la Politehnica, mai �t� ca secund, apoi ca principal. Tot cu acela?i
traseu, secund ?i apoi principal, Haraga a fost ?i la FC Panciu, tot � liga a treia. Apoi, Haraga a
revenit la Gala?i, unde a preg?tit timp de trei sezoane echipa de Juniori A de la FCM Dun?rea,
cu care a ajuns � finala Campionatului Na?ional. La sf�?itul lui 2013 a revenit la O?elul, din
postura pe care o ocup? ?i acum, cea dea antrenor la grupa de Juniori A a clubului.<br /><span
style="color: #ff0000;"><strong>Ast?zi, �pline?te 46 de ani. LA MUL?I ANI, SORIN
HARAGA!</strong></span></p>
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