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<p style="text-align: justify;"><img src="images/front/marius_stan.jpg" alt="Marius Stan"
title="Marius Stan" style="margin-top: 5px; margin-right: 5px; float: left;" />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?. Marius Stan este unul dintre cei mai importan?i oameni din
istoria clubului, contribuind la toate marile performan?e ale clubului, fie din postura de juc?tor,
fie din cea de conduc?tor.</p>      <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;
font-size: 12pt;">G?l??ean n?scut la Hunedoara</span></p>  <p style="text-align:
justify;">Povestea lui Marius Stan �cepe pu?in ciudat, fiind un g?l??ean n?scut � Hunedoara,
pe 5 iunie 1957. P?rin?ii s?i, n?scu?i ?i crescu?i � Gala?i, au plecat � Ardeal, dar s-au �tors
apoi � locul de care apar?in. <br /><em>�La Gala?i am ajuns firesc, pentru c? m? consider
g?l??ean. P?rin?ii mei sunt g?l??eni, au plecat pe vremea foametei spre Ardeal ?i am revenit la
v�sta de nou? ani. Aici m-am format, aici am �v??at, aici am intrat prima oar? pe poarta unui
stadion</em>�, a spus Marius Stan.<br />Fotbalul mare l-a �ceput � 1980, la CSU Gala?i,
pentru care a evoluat un sezon � liga secund?. Tot � liga a doua, ?i tot la o echip? g?l??ean?,
de aceast? dat? la FCM, a jucat Marius Stan un sezon mai t�ziu. Dup? doar un an, mai precis
� 1982, Marius Stan a semnat cu O?elul, clubul la care urma s? aib? cele mai mari satisfac?ii
ale carierei.<br />Din �82 p�? � �86, a evoluat � liga secund? pentru O?elul, cu care a reu?it
o promovare istoric? � Divizia A. Astfel, prima sa performan?? legat? de gruparea
ro?-alb-albastr? e �t�a promovare a clubului � �A�.</p>  <p style="text-align: justify;"><span
style="font-size: 12pt;">Cu capul spart, � marea victorie cu Juventus</span></p>  <p
style="text-align: justify;">Marius Stan, pe postul de mijloca? central defensiv, era genul de
fotbalist muncitor, cu determinare de fier ?i inteligen?? � joc ca atuuri principale. A str�s exact
100 de partide � tricoul O?elului, cu care a prins trei sezoane � prima lig?, timp � care a ?i
marcat de ?ase ori. <br />Dup? prima promovarea � Divizia A din istoria clubului, Marius Stan a
reu?it ca juc?tor s? contribuie ?i la prima calificare � Cupa Uefa a O?elului! <br />Stan a fost
titular � meciul de legend? cu Juventus, c�tigat de g?l??eni cu 1-0, prin reu?ita lui Profir din
penalti, c�d nimeni nu d?dea nicio ?ans? O?elului s? scape de pe teren f?r? m?car trei goluri
primite! Juventus de atunci era cu mult peste cel al zilelor noastre.<br /><em>�Momentul
Juventus r?m�e unicat, unul emo?ionant, cred c? a fost cea mai mare performan?? din cariera
mea de juc?tor. ?i asta pentru c? am �t�nit un Juventus de gal?, plin de glorie, cu juc?tori
precul Tacconi, Agostini, Rui Barros, Marrochi, Laudrup sau Altobelli. Numai c�d pronun?i
aceste nume ?i spui c? ai jucat �potriva lor parc? te furnic? pielea un pic. La o faz? am fost
lovit de Marrochi ?i m-am ales cu arcada spart?, mi-a curs mult s�ge. Senza?ia de la acel meci
a fost c? tot Gala?iul s-a rev?rsat pe stadionul �Dun?rea��,</em> a spus Stan, care f?cea
cuplul perfect de juc?tori � linia median? al?turi de Nae Burcea.</p>  <p style="text-align:
justify;"><span style="font-size: 12pt;">Retras la Br?ila ca juc?tor, revenit la Gala?i pe post de
�prezident�</span></p>  <p style="text-align: justify;">Dup? retrogradarea O?elului din �89,
Marius Stan a l?sat fotbalul deoparte pentru ?ase luni, fiind cooptat pe post de inginer �
Combinat. Dup? Revolu?ie a revenit � iarb?, unde a jucat pentru Progresul Br?ila, timp de un
sezon ?i jum?tate. Stan a reu?it s? promoveze cu echipa Br?ilei, rivala Gala?iului, chiar
�potriva O?elului. Mai mult, Marius Stan a marcat unicul gol al victoriei br?ilenilor, decisiv
pentru promovarea � prima lig?. A �cheiat cu succes ultimul an din postura de fotbalist, �
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tricoul celor de la Progresul Br?ila, cu care a rezistat � Liga I, ?i pentru care a marcat un gol �
Divizia A. <br />Imediat dup? ce s-a l?sat de fotbal la propriu, lui Stan i-a fost propus postul de
pre?edinte la O?elul. � primul sezon cu Stan pe postul de conduc?tor, gruparea g?l??ean? a
terminat pe opt � Divizia A. <br /><em>�M? consider un r?sf??at al sor?ii pentru c? am avut
?ansa imens? ca imediat dup? ce am terminat cariera de juc?tor s? devin pre?edinte de club ?i
nu oriunde, ci chiar la O?elul, clubul de care mi-am legat toat? cariera. Un om extraordinar,
Rogojinaru � chema, Dumnezeu s?-l ierte, era director comercial la Combinat, mi-a f?cut oferta
de a deveni pre?edintele clubului�,</em> a declarat Marius Stan.<br />Astfel, a?a a �ceput o
nou? profesie la care s-a consacrat la O?elul. A?a a devenit �prezidentul�, cum i se spunea �
perioada de conducere, a?a a contribuit mai t�ziu la cele mai mari performan?e din istoria
clubului.</p>  <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Pre?edintele
�genera?iei de aur�</span></p>  <p style="text-align: justify;">Munca �ceput? ca pre?edinte
a dat roade �tre anii �96-�98, atunci c�d O?elul s-a calificat � dou? sezoane consecutive
Cupa UEFA. Tot atunci, g?l??enii s-au luptat cu ?anse pentru c�tigarea campionatului ?i au
c�tigat denumirea de �Campioana Provinciei�. <br /><em>�A?a cum a fost la na?ional?
Genera?ia de Aur, cu Hagi, Popescu, R?ducioiu sau Dorinel Munteanu, noi am avut acea
pleiad? de juc?tori contemporani ca Vali ?tefan, T?nase, Tofan, Pelin sau Ion Viorel. A fost o
genera?ie de excep?ie ?i, foarte important de re?inut, o genera?ie care s-a bazat � mare parte
pe g?l??eni�,</em> a spus Stan.<br />� acea perioad?, pe l�g? particip?rile consecutive �
cupele europene, O?elul a reu?it victorii de referin??, cum ar fi 3-1 cu Steaua � Ghencea, 4-3
pe terenul Rapidului � condi?ii vitrege ?i multe alte succese de senza?ie. <br />A urmat un
conflict cu vicepre?edintele Mihai Stoica, despre care Marius Stan a spus la momentul respectiv
�Am crescut o viper? la s��. Stan ?i-a dat demisia, dar a r?mas � fotbal. A fost pre?edinte la
Rocar Bucure?ti, cu care a reu?it promovarea, dar a renun?at la postul s?u dup? doar patru
etape � Divizia A. Apoi a devenit pre?edinte la FC Vaslui, � al treilea e?alon fotbalistic, unde
patron era Adrian Porumboiu. A reu?it s? promoveze cu echipa � liga a doua, dar a demisionat
dup? un conflict cu finan?atorul.<br />Drumul lui Stan departe de Gala?i a continuat la
Politehnica Ia?i. A reu?it s? promoveze � prima lig?, dup? ce i-a luat fa?a Vasluiului. �
urm?torul sezon, Poli Ia?i s-a clasat pe locul nou?, cea mai bun? performan?? a forma?iei. �
edi?ia 2005-2006, Stan ?i-a dat demisia de la Ia?i dup? doar trei etape. � runda a cincea a fost
numit ca director general la O?elul, � a doua perioad? a sa la conducerea clubului, la un meci
�potriva Rapidului, scor 3-3, c�d g?l??enii au revenit dup? ce au fost condu?i cu 3-0.</p>  <p
style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Salvare miraculoas? de la retrogradare
� al doilea mandat</span></p>  <p style="text-align: justify;">Al doilea mandat ca pre?edinte a
lui Marius Stan la O?elul a �ceput mai greu dec� ?i-ar fi putut imagina, cu doar nou? puncte
str�se la finalul turului. Printr-o decizie nebuneasc? de a schimba 18 juc?tori ?i antrenorul, Stan
a reu?it s? fac? o echip? de pe urma c?reia s-au str�s rezultate remarcabile, dep??indu-le cu
mult chiar ?i pe cele din primul s?u mandat.<br />Cu Grigora? pe banc? ?i un lot nou de
juc?tori, O?elul s-a salvat de la retrogradare de pe locul nou?, dup? un parcurs remarcabil �
retur!<br /><em>�Am avut parte de cel mai slab lot pe care l-a avut vreodat? O?elul Gala?i.
Era jenant ?i am recurs la metoda aia kamikaze, atipic?, afotbalistic?, a fost nebunie curat?: am
dat 18 juc?tori afar? ?i am adus al?i 18, plus antrenor � pauza din intersezon. Cu doar nou?
puncte str�se p�? atunci, v? da?i seama ce povar? aveam � c�c?, dar s-a dovedit a fi
mutarea salvatoare. Atunci a ren?scut O?elul ?i a ren?scut frumos�.</em></p>  <p
style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Rena?terea O?elului: c�tigarea Cupei
Intertoto</span></p>  <p style="text-align: justify;">O?elul a ren?scut sub bagheta lui Marius
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Stan, care a scos din jobenul fermecat, � fiecare an, juc?tori anonimi ce se dovedeau fantastici.
� al doilea an dup? salvarea miraculoas?, a urmat un nou sezon memorabil, exact ca �
vremurile bune. O?elul a terminat pe locul cinci ?i a jucat � anul urm?tor � Cupa Intertoto,
competi?ie pe care a c�tigat-o dup? dou? partide de vis cu Trabzonspor. Meciurile cu turcii
s-au desf??urat dup? un scenariu perfect, de parc? destinul a fost scris de unul dintre cei mai
�foca?i fani ai ro?-alb-alba?trilor. Astfel, O?elul a ajuns din nou � Cupa Uefa, c�d a fost
eliminat? de Lokomotiv Sofia.<br /><em>�La doar doi ani am ajuns � Cupa Uefa. Esta
incredibil! Dar se uit? repede� Asta-i regula � fotbal, totul arde rapid. S-a dovedit c? munca
depus? c�d am evitat retrogradarea n-a fost doar o �t�plare. Atunci c�d lucrezi corect, vin ?i
rezultatele�</em>, a spus Marius Stan.</p>  <p style="text-align: justify;"><span
style="font-size: 12pt;">Suprema?ia O?elului: titlul ?i Supercupa</span></p>  <p
style="text-align: justify;">Omul de fotbal Marius Stan are � ADN performan?a. Suprema?ia
O?elului, c�tigarea titlului de campioan? ?i a Supercupei, fac parte din munca pre?edintelui.
Cel care a numit antrenorul ?i a avut �credere � el chiar ?i c�d a fost contestat de fani, cel
care a adus juc?torii, cel care a men?inut echilibrul � toate. A?a a reu?it O?elul, � edi?ia
2010-2011, cu Marius Stan la conducere, s? ob?in? cele mai mari performan?e din istoria
clubului. <br />Pe parcursul sezonului, orice suporter al O?elului a �b?tr�it cu zece ani din
cauza �cr�cen?rii luptei la v�f, dar a �tinerit cu 20 la celebrarea titlului. <br />Grahovac,
portarul adus de nic?ieri din Serbia pentru a �locui gaura l?sat? � echip? de �r?zvr?titul�
Kolev. R�?, Neagu, Ilie, Iorga, rezultatele laboratoarelor de crea?ie impuse de Stan �
mandatul s?u. Costin, Paraschiv ?i Viglianti, fotbali?ti de excep?ie cule?i pentru a deveni lideri
� echip?. Giurgiu, fotbalist v�dut pe 500.000 de euro ?i adus gratis la doar un an. Antal, un
pu?ti cu vitez? f?cut fotbalist peste noapte. S?l?geanu ?i Filip, adu?i la cel mai �alt nivel c�d
nimeni nu mai credea � ei. Pena, devenit marcator decisiv. Campionii no?tri din teren au un
punct comun. To?i au fost adu?i de Marius Stan la echip?. To?i � mul?umesc ?i acum pentru
asta. Crea?iile lui Stan au c�tigat titlul ?i supercupa</p>  <p style="text-align: justify;"><span
style="font-size: 12pt;">Liga Campionilor ?i desp?r?ire</span></p>  <p style="text-align:
justify;">Marius Stan a �ceput s? se �dep?rteze de echip? din sezonul urm?tor c�tig?rii
campionatului. A mai stat un an la c�ma clubului, timp � care O?elul a evoluat � Liga
Campionilor, iar apoi a demisionat. A candidat pentru postul de primar al ora?ului � dou?
r�duri. � 2008 s-a clasat pe locul trei ?i s-a �tors cu mai mult? determinare � fotbal. � 2012 a
c�tigat alegerile, � mare parte datorit? rezultatelor ob?inute � sport. <br />Marius Stan, � cele
trei perioade ale sale, prima ca juc?tor, iar urm?toarele dou? ca pre?edinte, se confund? cu
performan?a la O?elul, ceea ce-i face loc de cinste � r�dul legendelor. Arunc�d o scurt?
privire asupra celorlal?i juc?tori de legend? ai O?elului, majoritatea au fost adu?i de Marius
Stan, iar al?ii dintre ei i-au fost coleg de echip?.</p>
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