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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/daniel_stan.jpg" alt="Daniel Stan in duel cu turcii de la Trabzonspor"
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 Gala?i 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 a venit r�dul atacantului
Daniel Stan, cel care, la fel ca Jula, a fost decisiv � ob?inerea primului trofeu din istoria
clubului: Cupa UEFA Intertoto.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Daniel Stan, n?scut �
Curtea de Arge? pe data de 28 august 1978, a �ceput fotbalul profesionist � jude?ul natal, la
una dintre echipele ce s-au manifestat � umbra arhicunoscutului FC Arge?, mai exact la
Interna?ional Pite?ti. Apare pe radare relativ t�ziu, la 23 de ani, � Divizia B, f?r? a atrage �s?
aten?ia foarte mult. La Interna?ional joac? dou? sezoane � liga a II-a, unde se claseaz? pe
locul 5 ?i 11, adun�d 48 de meciuri � campionat ?i 20 de goluri.<br />La 25 de ani face pentru
prima dat? pasul spre Divizia A �preun? cu FC Bihor Oradea, � 2003, dup? ce aceasta �i
asigurase participarea pe prima scen? � barajul de trist? amintire cu O?elul! Dup? 21 de
meciuri jucate ?i 6 goluri �scrise se va �toarce � �B� cu FC Bihor cu tot, cu care va rata o
nou? promovare datorit? transferului la O?elul din intersezon. Al?turi de V�c? ?i Gado, Stan
vine la pachet pe 70.000 de euro, cu ajutorul impresarului Ionel Codoban, clubul bihorean
sim?indu-se p?c?lit, mai ales c? se zvonea c? agentul de juc?tori ar fi primit 400.000 de euro �
urma acestor transferuri. �<br />A?adar, revenirea � primul e?alon nu � va g?si pe D.Stan �
tricoul bihorenilor, ci la O?elul. ?i ce revenire! La primul meci � ro?-alb-albastru umile?te de
unul singur pe Dinamo chiar � ?tefan cel Mare, declan?�d parcursul incredibil prin care O?elul,
aproape condamnat? la retrogradare, reu?e?te minuni � 2006. Venit? de pe penultimul loc al
clasamentului cu soarta mielului la t?iere � perspectiv?, O?elul �vinge cu 3-0 la Dinamo, lidera
clasamentului la acea or?, f?c�du-?i proprii suporteri s?-?i pun? m�nile � cap ?i s? se frece la
ochi, mai ales c? � tur bucure?tenii c�tigaser? la Gala?i cu 4-1! ?i atunci O?elul era o echip?
cu totul nou?, lipsit? teoretic de omogenitate... Acel 3-0 de legend?, pe terenul lui Dinamo, este
meciul � care Daniel Stan reu?e?te primul hat-trick � poarta unei alte foste legende a clubului
nostru, Cristi Munteanu. Atacantul nu s-a oprit �s? aici ?i a pus decisiv um?rul la salvare, fiind
golgeterul forma?iei noastre la finalul sezonului cu 7 reu?ite. Dintre aceste goluri se remarc? cel
�scris � poarta Bistri?ei pe stadionul �O?elul�, reu?it? decisiv? care �cheia un an negru �
care echipa ro?-alb-albastr? nu mai �vinsese pe nimeni acas? sau golurile marcate � victoriile
zdrobitoare de pe terenurile lui FC Arges (5-0) ?i Jiul Petro?ani (3-0). De remarcat ?i faptul c?
Daniel Stan devine golgeterul echipei de?i nu a jucat dec� 12 meciuri � returul salv?rii! O?elul
�cheia astfel triumfal campionatul 2005-2006, unul �ceput � genunchi, pe un nesperat loc 9,
dup? ce � tur aveam doar 9 puncte.<br />Va mai continua �c? dou? sezoane la O?elul, ca
juc?tor de baz?, sem?n�d panic? � ap?r?rile adverse prin viteza foarte bun? de reac?ie, cu
mult peste media campionatului. S-a eviden?iat ?i ca servant odat? cu sosirea lui Jula ?i poate
ar fi adunat mai mult de 16 goluri � urm?toarele 54 de meciuri dac? nu ar fi fost �Gulliver�
responsabil cu executarea penalty-urilor, de care s-a achitat exemplar. Cu toate acestea,
aportul s?u la calificarea de pe locul 5 � Cupa UEFA Intertoto este imens, fiind al doilea
golgeter dup? Jula cu 11 reu?ite, plus o serie interminabil? de pase decisive ?i penalty-ur
scoase. De notat, un nou hat-trick � poarta lui Cristi Munteanu, care ap?ra de aceast? dat?
poarta lui FC Na?ional, pasele decisive c?tre Jula din victoria (2-1) cu Dinamo, golul victoriei �
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derby-ul pentru Intertoto de la Bistri?a, penalty-ul scos �tr-un fabulos 3-3 la Rapid � deplasare,
plus lovitura de pedeaps? transformat? � minutul 90 ?i care a dus � prelungiri, un meci Steaua
� O?elul 3-3 (4-5 la lovituri de departajare.), condiderat de mul?i cel mai frumos meci din istoria
Cupei Rom�iei. Astfel, � 2008, cu 11 reusite, a contribuit serios la cele 60 de goluri cu care
g?l??enii s-au situat pe locul 4 � clasamentul eficacit??ii.<br />A?adar, Daniel Stan r?m�e una
din piesele f?r? de care ma?in?ria de fotbal numit? O?elul, nu ar fi func?ionat la fel � mandatul
lui Grigora?. Atacantul a luat parte ?i la performan?a din Cupa UEFA Intertoto, aventur?
european? ce avea s? aduc? primul trofeu din istoria clubului, nu ?i ultimul. � Europa a jucat de
3 ori ?i a �scris golul de 1-0 din meciul de acas? �potriva Trabzonsporului, partid? c�tigat? cu
2-1, care � va face pe o?elari s? cread? c? se poate, Daniel Stan declar�d �ainte de retur c?
O?elul se va impune ?i � Turcia, lucru pe care � va reu?i!<br />� 2008, la 30 de ani, Stan se
va transfera la Unirea Urziceni ?i nu oricum, ci pe bani. Aduce clubului 150.000 de euro,
nespera?i pentru un juc?tor de v�sta lui, fapt care � reconfirm? valoarea. Va suferi �s? o
accidentare, astfel c? defuncta forma?ie ialomi?ean? c�tig? campionatul f?r? ca Daniel s?
joace vreun meci.<br />Sezonul urm?tor, Urziceniul de Champions League, care dorea ?i alte
achizi?ii de la O?elul, cer?indu-l la propriu pe Paraschiv, accept? un �prumut al lui Daniel Stan
mai aproape de cas?, �apoi la Interna?ional. Revenit acas? va juca doar 18 meciuri ?i va
marca de dou? ori, dup? care va urma un traseu � ligile inferioare pe la Petrolul Ploie?ti, CS
Mioveni, Gloria Bistri?a sau CS ?tef?ne?ti.</p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Daniel
Stan (dup? turul cu Trabzonspor)</strong>: <em>�� puteam bate ?i mai tare pe turci, pentru
c? ne-au iritat declara?iile lor. Ne-au tratat cam de sus ?i-mi pare r?u c? nu i-am �vins la un
scor mai mare. Eu zic c?-i putem �vinge ?i la Trabzon, pentru c? am dovedit c? nu ne este
team? de ei.�</em></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Marius Stan (fost director
general O?elul):</strong> <em>"Daniel merit? mul?umiri pentru ce a f?cut la
O?elul.�</em></p>  <p style="text-align: center;">{youtube}pvuye988eh0{/youtube}</p>  <p
style="text-align: center;" class="lead">{youtube}JTuilv6yVjU{/youtube}</p>
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