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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" />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 un alt �funda? de o?el�, una din
singurele legende ale clubului care mai activeaz? la club chiar ?i � ziua de azi.  <br />Viorel
Anghelinei s-a n?scut pe 16 februarie 1959 � Com?ne?ti (jud. Bac?u). Fotbalul l-a �ceput �
cadru organizat la Ia?i, la Liceul cu Program Sportiv �Mihai Eminescu�, unde la v�sta de 12
ani a fost legitimat ca fotbalist pentru prima dat?. A fost observat ?i adus la Politehnica Ia?i,
�s? a debutat pentru �Poli� abia dup? un stagiu de rodaj � Divizia C la Nicolina Ia?i. <br />La
20 de ani a ap?rut pentru prima oar? � Divizia A. Cu toate c? televiziunea era � acei ani un
privilegiu, Viorel Anghelinei a debutat, totu?i, � fa?a camerelor de filmat, �tr-un meci pierdut la
Cluj, �potriva Universit??ii. Dup? doar un sezon ?i dou? meciuri bifate, a venit � Gala?i, la
FCM, cu care a retrogradat � B, dar clubul s?u a fuzionat cu Dun?rea, a revenit � A ?i a
retrogradat din nou. � 1985 a trecut la O?elul �preun? cu un �treg contingent, printre care ?i
Vai?covici sau Ralea, pentru a for?a promovarea care nu s-a l?sat a?teptat? ?i a venit �c? din
primul sezon.</p>  <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration:
underline;"><strong>�Sunt m�dru c? am b?tut Juventus�</strong></span><br />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 �preun? cu Mario Agiu. Cuplul Anghelinei-Agiu s-a
dovedit a fi unul extrem de solid, dep??ind � ochii unora valoarea cuplului din ap?rarea
na?ionalei Rom�iei de la acea or?! Chiar ?i individual, Viorel Anghelinei poate ar fi meritat
?ansa na?ionalei, �s? � acea perioad? existau altfel de interese, O?elul nefiind considerat?
demn? de o astfel de onoare, spre deosebire de echipele cu puternice �clina?ii comuniste din
acea vreme. <br /><em>�Am venit la Gala?i � �81, la FCM, � cele din urm? am ajuns la
O?elul. 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�</em>, a spus Anghelinei,
care a alc?tuit ?i un top trei al celor mai importante momente din perioada de la O?elul.<br
/><em>�Pe primul loc e meciul cu Juventus. Sunt m�dru c? am b?tut Juventus! 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. La retur a fost altceva, era primul
nostru joc � nocturn?, prima ie?ire din ?ar?. 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> <br />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. <br /><em>�?tiu c? a fost un gol de acest gen, nu mai ?in minte � ce meci. E
frumos c? se p?streaz? �c? legenda�</em>, a spus Anghelinei despre ?utul care a rupt plasa
advers?.</p>  <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration:
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underline;"><strong>Arbitru de prim? lig? dup? cariera de fotbalist</strong></span><br />De la
O?elul a mers iar � e?alonul secund, la Ceahl?ul Piatra-Neam?, activ�d �tr-un dublu rol bizar
de juc?tor-arbitru, timp de un sezon. � 1993, la 34 de ani, a renun?at definitiv la cariera de
juc?tor ?i s-a dedicat arbitrajului, ob?in�d � 1997 ecusonul FIFA, pe care l-a de?inut p�? �
2002. Este considerat unul din arbitrii de valoare pe care i-a dat fotbalul g?l??ean, iar fiul s?u
continu? pe acela?i drum � zilele noastre. A r?mas celebru ?i dup? amenin??rile patronului
nem?ean, Gheorghe �Pinalti� ?tefan, care l-a urm?rit p�? la cabine dup? un meci cu Sportul
Studen?esc, strig�du-i, de acum celebrul: �Ti fac io pi tini!�.<br />Dup? �cheierea carierei de
central a oscilat �tre un rol � club sau unul de observator, iar � cele din urm? s-a decis la cel
dint�. A activat � cadrul clubului O?elul, de?in�d chiar ?i func?ia de pre?edinte � 2005,
anterior sosirii lui Marius Stan ?i fiind aproape din nou de aceast? titulatur? � 2011, c�d s-a
dorit �dep?rtarea aceluia?i Marius Stan din club, de c?tre ac?ionarii de atunci. <br />� rest, a
de?inut func?ii care au acoperit � special spectrul responsabilit??ilor de licen?iere (de care s-a
achitat cu succes p�? acum) ?i de Resurse Umane, fiind unul din artizanii din birou ai
performan?elor din 2011.Chiar ?i dup? schimbarea patronatului, Viorel Anghelinei a r?mas unul
din pu?inii oameni care au rezistat � club.</p>

 2 / 2


