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src="images/front/ioan_filip_4.jpg" alt="Filip a fost mereu ca o umbra pentru orice adversar"
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?. Ast?zi continu?m cu un fotbalist
ap?rut parc? de nic?ieri ?i devenit pies? de baz? � angrenajul campion al panzerului Dorinel
Munteanu.   <br />Ioan Constantin Filip, viitorul campion al Rom�iei, s-a n?scut pe 20 mai
1989, � Cri?tioru de Jos, o comun? cu aproximativ 1500 de suflete. �cep�d cu v�sta de 10
ani �cepe s? joace fotbal pentru echipa de juniori a celor de la FC Bihor Oradea, timp de 6 ani,
dup? care trece la seniori foarte repede, ce-i drept � Divizia D, la Minerul ?tei, forma?ia fostului
ora? �Dr. Petru Groza� din acela?i jude?. Dup? dou? sezoane de c?lire � �Jude?ean?�
ajunge la nivelul Diviziei C, la Luceaf?rul Lotus B?ile-Felix, cu care promoveaz? �c? din primul
an, de pe prima pozi?ie. <br />La 19 ani revine la FC Bihor Oradea cu care joac? 54 de meciuri
� dou? sezoane � �B� timp � care �scrie ?i 3 goluri. Propus de impresarul Ionel Codoban ?i
observat de oficialii O?elului, e adus � Gala?i la v�sta de 21 ani, pe urmele lui V�c?, Gado
sau Daniel Stan. Apare de nic?ieri la mijlocul turului fantastic din 2010 ?i confirm? rapid,
devenind om de baz? la prima echip?, sub comanda lui Dorinel Munteanu. Astfel, pe 5
noiembrie 2010, debuteaz? �tr-o victorie cu 1-0 � deplasare la Craiova, � fa?a a 40.000 de
olteni, dar nu se sperie ?i face un meci bun la mijlocul terenului.<br />Stilul ultradefensiv, axat
pe contraatac, al lui Dorinel Munteanu i s-a potrivit ca o m?nu?? t�?rului Filip, astfel �c� va
deveni un obi?nuit al echipei mari. �c? de la debut, �Pan?� ia contact cu aerul tare al
�?l?imilor, f?c�d fa?? cu u?urin?? presiunii la care era expus. Trebuie amintit c? O?elul la acel
moment depindea de proprii juc?tori ?i de propriul joc � lupta pentru titlu, presiunea
suplimentar? fiind alimentat? de diver?i anali?ti care nu d?deau ?anse echipei noastre la titlu.
<br />Calit??ile sale fizice l-au f?cut pe preparatorul Ionel T?m??anu s? strige c?tre Dorinel
Munteanu la un antrenament: �Bine c? l-a?i luat la fotbal, c? altfel atlet f?ceam din el!�. Filip
s-a achitat �totdeauna bine de sarcinile defensive, �s? a st�nit � dese r�duri rumoarea
suporterilor pe faza ofensiv?. Dup? revenirea lui Petre Grigora?, antrenor recunoscut pentru
for?a atacului, mijloca?ul nostru a stat mai des pe banca de rezerve, dar p�? la urm? a revenit
mai puternic ?i s-a impus chiar ?i � acel sistem ofensiv. La acest capitol, Ioan a fluctuat
mereu� Totu?i, ne-a demonstrat de multe ori pe teren c? are ?i vitez?, ?i dribling, ?i ?ut, ?i
travaliu, dar ?i mult calm. Din nefericire, sistemele de joc � care a jucat nu au pus accent pe
aceste calit??i ale sale. Mai mult, de?i obi?nuit ca mijloca? defensiv, acesta a fost retras la
nevoie � centrul ap?r?rii sau chiar � flancul acesteia. A f?cut ?i meciuri foarte bune, partida
carierei sale de p�? acum fiind reprezentat? de jocul cu Manchester United de la Bucure?ti.
Zv�nirile sale au reu?it s? ne dea speran?e la un meci egal �tr-o disput? dezechilibrat? de
valoarea individual? dezarmant? a adversarilor. A reu?it singurul dribling al o?elarilor din acel
meci. Poate calmul sau s�gele rece au n?scut o ocazie la care aproximativ 30.000 de
spectatori ?i-au ?inut r?suflarea pentru a urm?ri un ?ut venit � urma unei faze care i-a adus
tricoul lui Wayne Rooney!<br />Ca o dovad? a caracterului s?u deosebit, tricoul atacantului
englez nu a r?mas �tr-un dulap personal sau pe un perete din apartamentul s?u, ci la fostul
coleg Csaba Borbely, atacantul ce a contribuit, cu toate c? � m?sur? mai mic?, al?turi de
ceilal?i o?elari la minunea din 2011. De asemenea, a dovedit c? poate avea ?i un spirit de
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r?zboinic �chis � el, f?c�d deliciul fanilor o?elari c�d a dat urm?toarea declara?ie �ainte de
un meci important cu Astra Giurgiu: <em>"Mergem la Astra ?i trebuie s? lu?m m?car un punct,
cel pu?in. Dac? st?m a?a sup?ra?i ce facem, trec meciurile pe l�g? noi ?i noi st?m sup?ra?i.
Cred c? pornim cu a doua ?ans?, Astra e pe locul 2 sau 3, nu mai ?tiu exact, ?i mergem s? ne
batem cu ei. Anul trecut am f?cut un meci bun la ei ?i mergem s? c�tig?m, ce pana
mea...�</em><br />P�? � acest moment a evoluat � tricoul ro?-alb-albastru � 96 de meciuri,
din care 6 � UEFA Champions League ?i a marcat 5 goluri. Ultima demonstra?ie a calit??ilor
sale ofensive pe care nu le-a exploatat suficient de mult a fost golul de 3-1 la meciul contra
celor de la FC Bra?ov, c�d a ini?iat o faz? de la 60 de metri de careul advers, a avansat �
vitez? � jum?tatea gazdelor, a evitat elegant doi adversari, finaliz�d prin gol � minutele de
prelungire ale jocului, �tr-un moment � care to?i coechipierii s?i se aflau masa?i � propriul
careu �cerc�d s? reziste asalturilor repetate ale ardelenilor.<br />Ar?t�d tupeu ?i pe teren ?i �
declara?ii, Filip, � ciuda oscila?iilor, a fost mereu un juc?tor pe care echipa s-a bazat �
momente delicate. Acest profil al lui, �preun? cu reu?itele � tricoul o?elar ?i trofeele
nemuritoare c�tigate pentru echip? creeaz? o legend?� ce pana mea!</p>
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