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<p style="text-align: justify;"><img src="images/front/vali_stefan.jpg" alt="Vali ?tefan"
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?. Vali ?tefan a r?mas � istoria O?elului ca fiind c?pitanul celei mai frumoase genera?ii din
istoria clubului.</p>      <p style="text-align: justify;">Marea legend? a O?elului, Valentin ?tefan
s-a n?scut la Gala?i, pe 25 iunie 1967. Juc?torul de profil defensiv a �ceput fotbalul mare �
1988, la v�sta de 21 de ani, la Gloria CFR Gala?i, de fapt, Dun?rea, redenumit? f?r? vreo
leg?tur? cu fostul club care a reprezentat ora?ul � perioada interbelic?. Trecerea la O?elul s-a
realizat � 1991, �s? a debutat � primul e?alon abia � anul urm?tor, pe 24 mai, �tr-o
�fr�gere, scor 0-1, cu FC Bac?u. Din 1995 a p?r?sit Rom�ia pentru un an, timp � care a
evoluat la Omonia Nicosia, � prima lig? din Cipru.<br />A revenit la O?elul � 1996, iar timp de
trei sezoane a fost c?pitanul celei mai frumoase genera?ii din istoria clubului. A reu?it s? se
claseze cu echipa de dou? ori la r�d pe locul patru, ceea ce a �semnat, de fiecare dat?,
participarea � Cupa UEFA. � acea perioad?, c�tecul preferat al suporterilor �cepea cu versul:
�Vali ?tefan c?pitan ca Baresi la Milan�.<br />� 1999 a plecat din nou � Cipru, de aceast?
dat? la Anagennisi, iar la �toarcerea � ?ar? a mai jucat pu?in pentru CSM Re?i?a.</p>  <p
style="text-align: justify;">� topul interna?ional al marcatorilor</p>  <p style="text-align:
justify;">De?i a jucat predominant pe posturi defensive, a fost foarte activ pe faza de atac.
Apetitul s?u pentru gol a fost recunoscut la nivel interna?ional. Ultima dat? �tocmit � 2011 de
IFFHS, topul celor mai buni marcatori de profil defensiv din istoria fotbalului � plaseaz? pe Vali
?tefan pe un onorabil loc 63, cu 55 de goluri �scrise � 217 partide jucate. Rata la care a
�scris, de peste un gol la patru meciuri jucate, � claseaz? peste mari juc?tori ai lumii, precum
Fernando Hierro (aprox. 1/5, locul 3), Laurent Blanc (aprox. 1/5, locul 6), Roberto Carlos (aprox
1/10, locul 22) sau Franz Beckenbauer (aprox 1/10, locul 30). Acela?i criteriu � claseaz? pe
primul loc � categoria juc?torilor rom�i!<br />La general, ca num?r de goluri, e dep??it doar de
Gheorghe Popescu (64 goluri � 472 de meciuri, locul 37) ?i Dan Petrescu (57 de goluri in 404
meciuri, locul 57). Juc?torii rom�i din topul �tocmit care se claseaz? in urma sa sunt Cornel
Dinu ?i Octavian Grigore, �s? ?i ace?tia au � dreptul lor aproape dublul meciurilor jucate de
c?pitanul O?elului din genera?ia �90.<br />De altfel, este primul juc?tor care se bate pentru
titlul de golgheter al primei divizii din postura de juc?tor al O?elului. � edi?ia 1997/1998, Vali
?tefan a fost al patrulea � topul marcatorilor Diviziei A, cu 14 goluri marcate, la egalitate cu
D?nciulescu ?i Lu?u.</p>  <p style="text-align: justify;">Golgheterul O?elului � Europa</p>  <p
style="text-align: justify;">Vali ?tefan a jucat � 1997 ?i o partid? pentru na?ionala mare a
Rom�iei, �tr-un meci c�tigat de tricolori � fa?a reprezentativei similare a statului
Liechtenstein. � total, a str�s trei convoc?ri la lotul de seniori, dar a jucat ?i 24 de partide
pentru Rom�ia B, pentru care a marcat de ?ase ori.</p>  <p style="text-align: justify;">Tot la
nivel interna?ional, fostul c?pitan al O?elului s-a mai remarcat la �c? un aspect. Vali ?tefan a
r?mas ?i ast?zi unul dintre golgheterii O?elului � cupele europene, cu trei reu?ite. A marcat de
dou? ori cu HIT Gorica ?i o dat? cu Sloga Jugomagnat. A fost egalat � top de Emil Jula, dar
atacantul a punctat � Cupa Intertoto, o competi?ie inferioar?. Vali ?tefan a bifat toate cele ?ase
partide al O?elului � Cupa Uefa din perioada anilor �90.</p>  <p style="text-align:
justify;">Moment de referin??</p>  <p style="text-align: justify;">Vali ?tefan a reu?it s?
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marcheze foarte multe goluri pre?ioase � tricoul O?elului. Multe dintre ele au fost valorificate �
puncte ob?inute � clasament. Toate sunt bine �tip?rite � memoria celor ce s-au bucurat la
reu?itele sale. Dar, peste toate, exist? un moment de referin?? � cariera sa, � istoria O?elului,
c�d Vali ?tefan a marcat un gol de poveste. O reu?it? ce va d?inui ?i peste 1000 de ani. <br
/>Meci � Giule?ti, �potriva Rapidului, loc � care O?elul nu c�tigase niciodat?. Ion Viorel a
deschis scorul, dar gazdele au �tors ?i au f?cut 3-1. Cu un om � minus, � poarta g?l??enilor a
intrat Arcanu, care a evoluat cu um?rul dislocat. C�d totul p?rea c? se �drepta c?tre un e?ec
de propor?ii, c?pitanul Vali ?tefan a salvat onoarea ro?-alb-albastr? ?i a redus din diferen??.
Reu?ita sa a inspirat �credere. Ion Gigi, colegul s?u de n?dejde, a receptat semnalul ?i a trimis
o torpil? � poarta advers? pentru 3-3! Era deja un rezultat mai mult dec� mul?umitor �
condi?iile date. Arbitrul a prelungit partida c� a putut de mult pentru ca gazdele s? marcheze. �
al cincilea minut de prelungire, O?elul a beneficiat de un corner. Arhire s-a dus s? execute, iar
� careul advers se afla un singur g?l??ean �conjurat de cinci adversari. Era Vali ?tefan, cu
alura sa de lider. S-a �?l?at c� a putut de mult ?i a lovit mingea cu precizie � poart?! A f?cut-o
?i pe asta. A marcat la un corner, fiind � careul advers de unul singur. Vali ?tefan a marcat
golul decisiv pentru una dintre cele mai frumoase victorii ale O?elului din istoria sa de 50 de ani.
?i ce gol!<br /> <br />Stabilit � Cipru</p>  <p style="text-align: justify;">Dup? retragerea din
cariera de juc?tor profesionist a �cercat s? se dedice fotbalului � continuare, din birou.
Plecarea din 2002 a tandemului L?c?tu? - Stoica a l?sat locul lui Costel Orac, pe post de
antrenor principal, ?i a lui Vali ?tefan, pe post de conduc?tor. Din postura de vicepre?edinte a
clubului nu a realizat c� ?i-ar fi dorit, iar despre plecarea sa de la echip? nu a spus niciodat?
foarte multe. Cert este c? a f?cut parte din echipa managerial? care a adus titlurile de campion
U-21 ale Gala?iului � sezoanele 2002/2003 ?i 2003/2004.<br />?tefan a �cercat ?i meseria de
antrenor. A �ceput cu un mandat de principal la Politehnica Gala?i, a continuat ca secund la
Omonia Nicosia, iar apoi alte dou? de principal � liga a treia cipriot?, la AC Adonis Dali ?i AC
Spartacos Kiti.<br />Acum e stabilit � Cipru, unde activeaz? pentru Omonia Nicosia �
campionatul cipriot de old-boys ?i antreneaz? echipa de Under 17 a clubului, cu care a c�tigat
titlul.</p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Vali ?tefan a fost liderul unei genera?ii
remarcabile a O?elului ?i nu doar at�, ci ?i a ora?ului. Un exemplu de urmat. �truchiparea
perfect? a determin?rii ?i a ambi?iei de a reu?i. C?pitanul, cel care ie?ea primul din tunel ?i �
�b?rb?ta pe ceilal?i. Cel care atunci c�d b?tea din palme ?i striga mesaje de �curajare c?tre
ai lui, to?i coechipierii deveneau �zecit mai puternici dec� erau �ainte s? calce iarba. Vorba
c�tecului, Vali ?tefan c?pitan ca Baresi la Milan�</strong></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Ast?zi, legendarul Vali ?tefan �pline?te v�sta de 48 de ani, prilej cu care �
ur?m, � numele tuturor suporterilor, un c?lduros �La mul?i ani!�</strong></p>  <p
style="text-align: justify;"><strong>LA MUL?I ANI, C?PITANE!</strong></p>
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