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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/ion_gigi.jpg" alt="Ion Gigi - tunarul Otelului" 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?. A venit r�dul lui Ion Gigi, un funda? central de baz?
al O?elului � perioada anilor �90.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;"><span
style="text-decoration: underline;"><strong>�Tata nu m? l?sa la fotbal�</strong></span><br
/>Ion Gigi s-a n?scut � Gala?i, pe 15 septembrie 1967. De mic copil a fost pasionat de fotbal ?i
a �ceput la CSU Gala?i sub comanda lui Gu?? T?nase. Toate bune ?i frumoase, doar c? tat?l
s?u nu-l l?sa s? fac? fotbal. <em>�Tata nu m? l?sa la fotbal. Mereu m? fug?rea cu biciul c�d
veneam de la antrenament. �i spunea c-o s? devin golan dac? m? fac fotbalist ?i c? trebuie
s?-mi v?d de ?coal?. Mama m-a �curajat mereu. P?rin?ii s-au desp?r?it ?i eu am r?mas cu
mama. Mi-am v?zut ?i de ?coal? ?i de fotbal, mi-a fost bine�</em>, poveste?te Ion Gigi
�ceputurile sale cu fotbalul</p>  <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration:
underline;"><strong>A refuzat s? joace pentru Steau</strong></span>a<br />Talentul lui Ion
Gigi a fost remarcat de antrenorul Angelo Niculescu, care l-a luat � prima echip? a O?elului la
v�sta de 16 ani, c�d gruparea g?l??ean? evolua � liga secund?. Dup? ce a luat contact �c?
de la 16 ani cu fotbalul de seniori, a plecat � armat?. A fost trimis � Ghencea s? fac? serviciul
militar ?i i s-a oferit un loc � echipa Stelei, antrenorii forma?iei bucure?tene remarc�d calit??ile
sale. Ion Gigi a refuzat, chiar dac? a trebuit s? stea departe de gazon o vreme. Motivul a fost
simplu � voia s? joace pentru O?elul: <em>�Eu �i doream s? joc la O?elul, nu � alt? parte.
Pentru mine conteaz? mult s? sim?i ceva pentru echipa la care joci, a?a eram eu
�v??at�</em>, a spus Gigi. <br />C�d s-a �tors din armat? a prins O?elul direct � Divizia A
pentru care a ?i debutat � retur, la meciul cu Victoria Bucure?ti, din deplasare, pe post de
funda? st�ga, c�d l-a avut adversar direct pe Cornel ??lnar.</p>  <p style="text-align:
justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Experien??
interna?ional?</strong></span><br />Ion Gigi a r?mas la O?elul pentru care a jucat ?i � edi?ia
de excep?ie � care forma?ia g?l??ean? a terminat pe locul patru (1987-1988), ce a culminat cu
prima calificare din istoria clubului � Cupa UEFA. La dubla cu Juventus a jucat � retur, c�d
diferen?a de nivel dintre fotbalul din Italia ?i cel din Rom�ia ?i-a spus cuv�tul, cu un 5-0 �
favoarea torinezilor. <br /><em>�La un moment dat m-am oprit pe teren ?i am �ceput s?-i
num?r, aveam senza?ia c?-s mai mul?i pe teren. Diferen?a de condi?ii de atunci dintre cele
dou? echipe era colosal?. Mare minune a fost c? am c�tigat � meciul tur�</em>, a spus Ion
Gigi. <br />Evolu?iile sale bune l-au adus � aten?ia echipei na?ionale de tineret, acolo unde
era titular � centrul defensivei. � acea perioad? a prins ?i un turneu amical al Rom�iei disputat
� China.<br />Era un funda? central de mare perspectiv?, v?zut atunci de speciali?ti un posibil
titular � echipa na?ional? a Rom�iei, dar a suferit dou? accident?ri grave �tr-o perioad? destul
de scurt?.</p>  <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration:
underline;"><strong>Accident?ri oribile, revenire treptat?</strong></span><br />� anul 1987
Ion Gigi a suferit o accidentare groaznic? � dubl? fractur? la piciorul st�g. <em>�Am fost
operat a doua zi ?i mi s-a pus o tij? de fier pe care o am ?i ast?zi. Am jucat cu fier � picior,
mi-am revenit destul de greu atunci�</em>, ne-a spus Ion Gigi. <br />Cu toate c? a fost
accidentat la piciorul s?u de baz? ?i a fost nevoie de o tij? de fier, puterea ?utului lui Ion Gigi
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era nem?rginit?. Legenda spune c? ?uta at� de puternic din cauza durerilor avute � momentul
accident?rii.<br />A revenit dup? un an pe gazon ?i a devenit titular de drept � echipa O?elului.
Din p?cate, gruparea g?l??ean? a retrogradat, iar � anul 1990 Ion Gigi a mai avut parte de �c?
un ghinion, o nou? accidentare. <br /><em>�D?deam admiterea la Facultatea de Sport pe
stadionul �Portul Ro?u� ?i m-am accidentat, am f?cut ruptur? de menisc. Un an de zile am
stat atunci. Clubul O?elul �i luase m�a de pe mine ?i mi-a dat dezlegare s? m? duc la Cluj.
Eram dorit insistent de Corneliu Iure? acolo ?i am decis s? m? duc c�d am v?zut cum am fost
tratat la Gala?i</em>�, ne-a spus Ion Gigi.</p>  <p style="text-align: justify;"><span
style="text-decoration: underline;"><strong>Re�t�nire cu Sdrobi?</strong></span><br />Ion
Gigi a dat de Ion Sdrobi? ca antrenor la �U� Cluj, forma?ie abia retrogradat? � liga secund?.
Cu Sdrobi? mai colaborase la O?elul, unde �profesorul� fusese antrenor secund.<br />Cu Ion
Gigi pe teren � 29 din 30 de meciuri �U� Cluj a reu?it s? promoveze de pe primul loc. Sdrobi?
a spus despre Gigi c? a fost cel mai bun juc?tor al sezonului pentru clujeni. Tot Sdrobi? a fost
cel care l-a convins pe Ion Gigi s? vin? cu el la Ceahl?ul, tot � liga secund?. Din nou Ion Gigi a
fost printre cei mai buni juc?tori ai echipei ?i din nou s-a ob?inut promovarea. � edi?ia
urm?toare Ion Gigi l-a urmat din nou pe Sdrobi?, de aceast? dat? la Dacia Unirea Br?ila, cu
care a �cheiat sezonul pe ultimul loc.</p>  <p style="text-align: justify;"><span
style="text-decoration: underline;"><strong>A aprins fitilul bombei din
Giule?ti</strong></span><br />� edi?ia 1994-1995 Ion Gigi a revenit la O?elul ?i a f?cut parte
din frumoasa genera?ie a ro?-alb-alba?trilor, al?turi de al?i juc?tori g?l??eni de legend?. Timp
de cinci ani � care a evoluat din nou pentru O?elul, s-a consumat ?i una dintre cele mai
frumoase perioade din istoria clubului, vreme � care Ion Gigi a fost ?i c?pitan � mai multe
partide. <br />R?m�e de referin?? golul �scris de Ion Gigi � victoria senza?ional? a O?elului
din Giule?ti. Cu un om mai pu?in pe teren ?i cu un portar accidentat la m�?, echipa noastr? a
revenit de la 1-3 pe tabel?. Ghiuleaua lui Ion Gigi a aprins fitilul bombei din Giule?ti. Avea s? se
termine 4-3 pentru O?elul, iar Gigi a marcat golul de 3-3.<br /><em>�Extraordinar ce bomb? a
putut s? prind? Ion Gigi. O bomb? senza?ional? a lui Ion Gigi�</em>, a fost reac?ia unuia
dintre comentatorii acelei partide. <br />A fost o perioad? fantastic? pentru O?elul, � care a
avut ?i dou? particip?ri consecutive � Cupa UEFA.<br /><em>�Momente frumoase am tr?it tot
timpul la O?elul ca juc?tor. La noi totul era decis pe teren, nu ca la al?ii. ?tiam s? lupt?m pe
teren, de aceea reu?eam s? �vingem indiferent de adversar. N-aveam fric? de nimic. Ne-am
f?cut respecta?i prin felul nostru de a juca. Peste tot � ?ar? eram aprecia?i�</em>, ne-a spus
Ion Gigi despre a doua perioad? petrecut? la O?elul.</p>  <p style="text-align: justify;"><span
style="text-decoration: underline;"><strong>Profesor de sport la Cudalbi</strong></span><br
/>� anul 1999 Ion Gigi a plecat de la O?elul ?i a prins un contract � str?in?tate, � Germania, la
Sandhausen. Finalul de carier? a fost pres?rat cu ghinion ca ?i �ceputul, cu �c? o accidentare
groaznic?, de aceast? dat? la piciorul drept. �t�plarea face ca ?i la piciorul drept s?-i fie pus? o
tij? de fier, iar Ion Gigi a pl?tit un pre? mare pentru cariera de fotbalist. A fost nevoit s? se
retrag? din cauza accident?rii. A revenit la Gala?i unde a fost numit antrenor secund, �
mandatul lui ?icleanu ?i a mai r?mas cu Ilie Dumitrescu, Victor Ro?ca, Marius L?c?tu? ?i Costel
Orac. Prima dat? c�d a fost numit principal s-a �t�plat � edi?ia 2003-2004, la Petrolul
Moine?ti. A preluat echipa de pe ultimul loc ?i a reu?it s-o salveze de la retrogradare. A trecut
apoi pe la FC Vaslui, tot � liga a doua, dar n-a fost locul cel mai potrivit pentru a-?i demonstra
calit??ile de antrenor. A revenit ca secund la O?elul � mandatul lui Stoichi?? ?i a devenit
principal pentru ultimele trei etape din turul de co?mar �ceput cu Aurel ?unda. <em>�Marius
Stan mi-a zis atunci c? dac? fac nou? puncte �i d? un contract � alb s?-l semnez pe post de
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principal ?i din retur. Am f?cut doar un punct, dar mul?i dintre juc?tori erau cump?ra?i de al?ii la
acele meciuri�.</em> <br />A mai trecut ca antrenor pe la Prefab Modelu ?i Dacia Unirea
Br?ila, iar acum este profesor de Educa?ie fizic? la ?coala din Cudalbi. <em>�Mi-am luat anul
trecut doctoratul � sport ?i sunt profesor de gradul unu la Cudalbi, fac naveta � fiecare
zi�.</em> <br />Ion Gigi r?m�e � istoria O?elului ca fiind juc?torul cu probabil cel mai puternic
?ut din istoria clubului. ?i-a dedicat mare parte din carier? O?elului, a refuzat s? plece la Steaua
?i la Dinamo pentru c? a vrut s? fac? performan?? la Gala?i. ?i chiar a reu?it dac? lu?m �
calcul sezoanele de excep?ie reu?ite de O?elul �tr-un fotbal murdar al anilor �90.</p>
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