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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/costin_sergiu.jpg" alt="Sergiu Costin - un capitan de legenda" 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 erou
care a ridicat numele forma?iei noastre la rang de mare echip?. Ne apropiem de final ?i a sosit
timpul s? scoatem artileria grea. A venit r�dul celui care a fost c?pitanul eroilor din 2011 care
au c�tigat campionatul ?i Supercupa pentru prima oar? � istoria O?elului!</p>      <p
style="text-align: justify;">Sergiu Costin s-a n?scut pe 21 noiembrie 1978 la Bistri?a, poate ca o
replic? a cutremurului care a devastat Rom�ia cu un an �ainte.<br />Caracterul s?u deosebit
?i loialitatea l-au f?cut s? apar?in?, pe tot parcursul carierei, de doar dou? echipe. Primul
contact cu iarba ca juc?tor profesionist de prim? lig? l-a avut � 1997, �tr-un meci spectaculos,
cu ?apte goluri, pierdut la limit? de echipa sa, Gloria Bistri?a, � fa?a dinamovi?tilor.<br />A
continuat s? joace p�? � 2006 pentru forma?ia lui �Tata Jean�, parcursul fiindu-i� �trerupt
de dou? �prumuturi, la Unirea Dej (1998-1999) ?i Olimpia Satu Mare (1999-2000). Returul
campionatului 2005-2006 � aduce la O?elul, ca juc?tor complet maturizat � b?t?liile aprige din
primul e?alon. Contingentul masiv mutat la Gala?i, din care a f?cut parte la acea vreme, s-a
cernut de-a lungul anilor. Cu toate acestea, Costin a r?mas timp de 8 ani la noi, devenind
c?pitanul legendar al unei echipe de poveste.<br />Indiferent de concuren?a care l-a presat,
Sergiu s-a men?inut constant ca titular, mai �t� ca mijloca? la �chidere � era Grigora?, iar
odat? cu trecerea anilor ?i �vechirea � sensul bun ca al vinului a fost mutat funda? central, �
special � mandatul lui Dorinel Munteanu care i-a acordat �credere total? ?i banderola de
c?pitan.<br />Bravul o?elar cu fizic de demolator ?i suflet �c?rcat de spiritul fair-play-ului ?i-a
men?inut ca o st�c? locul � teren, indiferent dac? � vestiar s-au mai aflat nume ca S�ghi,
Jelev sau Perendija. A c�tigat cu O?elul Cupa UEFA Intertoto � 2007. A fost principalul st�p al
defensivei rarefiate a lui Petre Grigora? ?i, � ciuda unor critici, a fost ?i omul � jurul c?ruia ?i-a
organizat Dorinel Munteanu echipa campioan? cu stilul defensiv binecunoscut, dar at� de
eficient. Drept urmare, a devenit unul din subiec?ii unei c?r?i de onoare a sportivilor bistri?eni,
iar ast?zi �i ocup? locul binemeritat ?i � cartea legendelor g?l??ene. De altfel, ora?ul nostru l-a
adoptat, fiind numit cet??ean de onoare al municipiului Gala?i dup? minunea din 2011!<br
/>Asemenea lui S�ghi sau Jelev a ?i marcat, de?i fi?a postului nu impunea acest lucru. Cel mai
des a f?cut-o din faze fixe. Portarii adver?i r?m� doar martori tri?ti ai bombelor expediate de
Costin, iar golurile cu Ceahlaul Piatra Neam?, Universitatea Craiova sau Petrolul Ploie?ti nu pot
fi uitate niciodat?. Cu toate acestea, cea mai important? reu?it? din cariera sa este cu siguran??
cea cu care ne-a scos din �tunericul unui meci cu FC Bra?ov, � ultimul minut de joc. Era anul
2010, iar O?elul era �c? la �ceputul drumului spre titlul de campioan?. Cu doi oameni � plus,
forma?ia noastr? ratase din toate pozi?iile. La una din ultimele mingi aruncate � disperare �
careul bra?ovean, �tr-o semibezn? provocat? de o zi mohor�? ?i de lipsa nocturnei, Costin a
plonjat cu spatele la poart? ca pentru o respingere ?i a marcat imposibil la vinclu! Per total a
reu?it 9 goluri cu chelia sa luminoas? sau cu torpile n?ucitoare. Tot el deschisese drumul spre
titlu cu o pas? decisiv? c?tre Iorga, � chiar primul meci din acel campionat soldat la final cu
victoria total? a O?elului. Nu �s? assisturile sau golurile l-au f?cut remarcat, ci pozi?ionarea
excelent? din propriul careu ?i mai ales jocul imbatabil de cap. � �finala campionatului�,
contra celor de la FC Timi?oara, la 2-1 pentru echipa noastr?, Sergiu a fost cel care a spus
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r?spicat: �Pe aici nu se mai trece�. ?i a?a a fost, orice atac al b?n??enilor oprindu-se � zidul
ridicat cu m?iestrie de c?pitanul Costin ?i ai s?i bravi coechipieri. De altfel, anul respectiv este
cel � care a str?lucit cel mai mult. Funda?ul central a fost votat pe site-ul suporterilor, Dun?rea
B?tr�?, drept cel mai bun juc?tor al turului sezonului 2010-2011 ?i a ap?rut pe coperta primului
num?r al revistei �O?ELUL�. <br />De?i la prima vedere poate nu pare, ardeleanul a fost
responsabilul cu buna dispozi?ie � vestiar timp de mul?i ani, fiind un c?pitan de echip? atipic,
dup? cum chiar el a declarat, unul din momentele hazlii fiind acela � care ?i-a tras pletele lui
Viglianti peste chelie �tr-o fotografie de grup. Curajul s?u, dar ?i spiritul care invita la
concentrare ?i calm a fost transmis �tregii echipe � momentele cheie ale sezonului 2010-2011.
De aceea, a fost poate principalul o?elar din genera?ia sa demn de echipa na?ional?, �s?
concuren?a cu Chivu sau cu feble?ile R?doi sau Tama?, laolalt? cu v�sta, l-au ?inut
departe.<br />A fost ?i c?pitanul de poveste din Supercupa c�tigat? de O?elul Gala?i, iar
echipa noastr? nu a primit gol de la Steaua. Astfel, molcomul ardelean s-a dovedit a fi garan?ia
siguran?ei � ap?rarea o?elar? timp de 8 ani. La 35 de ani, aproape de finalul carierei, a?a cum
� st? bine oric?rui mare juc?tor ajuns aproape de v�sta retragerii, Sergiu s-a �tors la echipa
care l-a lansat � fotbalul mare. Costin a revenit acas?, la Bistri?a, pentru a evolua � Liga a
III-a, de?i cu pu?in timp � urm? jucase � Champions League! �tors acas? va avea cu
siguran?? ce s? povesteasc? nepo?ilor. Meciuri � Infern, la Trabzon sau pe Old Trafford.
Trofee de o valoare inestimabil? pentru clubul nostru, pe care a avut onoarea ?i privilegiul de a
le ridica primul ?i de a le prezenta suporterilor �c? ului?i, dar nu � ultimul r�d, dragostea ?i
recuno?tin?a unui �treg ora? ?i nu numai.<br />Per total, funda?ul central a str�s 215 de
meciuri � tricoul ro?-alb-albastru, marc�d 9 goluri ?i r?m��d unul dintre cei mai importan?i
oameni din istoria echipei noastre. Cifrele sale senza?ionale, care includ peste 15.000 de
minute pe terenul de joc, dedicate O?elului, � ridic? cu siguran?? printre legendele fotbalului
g?l??ean, mai ales c? Sergiu a fost c?pitanul echipei de eroi care a c�tigat titlul na?ional �
2011! Costin r?m�e un reper pre?ios � istoria noastr?, iar c�d clubul va �cepe s?
dezveleasc? statui, cu siguran?a una va trebui s? � apar?in?.<br /><strong><span style="color:
#ff0000;">M�ne este ziua sa, s?-i ur?m "LA MUL?I ANI!�</span></strong></p>  <p
style="text-align: justify;"><strong>Sergiu Costin (dup? c�tigarea titlului):</strong>
<em>�Acum m? simt cu 50 de kile mai u?or. Sunt cu sufletul �p?cat c? am �ceput un vis ?i
l-am adus � realitate. Eu sunt mai moale a?a, de fel, mai bl�d, nu-mi place s? fac pe ?eful sau
s? dau ordine. Dar dac? a?a a fost s? fie, s? fiu c?pitan, m-am conformat. Conduc o echip? de
eroi. Sincer s? fiu, nu puteam s? m? g�desc at� de departe c�d am venit, dar a?a vezi ce
suprize �i poate oferi via?a. �tr-adev?r, c�d m-am apucat de fotbal visam s? c�tig cupe ?i s?
joc al?turi de fotbali?ti adev?ra?i. Iat? c? visele mi s-au �plinit, iar pentru faptul c? am realizat
toate acestea cu O?elul satisfac?ia este dubl?, de asta m? simt �plinit ?i fericit. Nu pot s? simt
dec� o mare onoare, iar � acest an am luat ni?te titluri pentru care am o satisfac?ie fantastic?.
E greu s?-?i g?se?ti cuvintele, e pur ?i simplu fenomenal s? fii considerat unul dintre cei mai
buni juc?tori, e clar c? sunt unii mai buni ca mine. Fiecare fotbalist �i dore?te s? joace pentru
echipa na?ional?, dar din p?cate nu am avut ?ansa aceasta c�d eram mai t�?r, iar cu timpul
m-am obi?nuit cu acest g�d.�</em></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Sergiu Costin
(la plecare, � mai 2014)</strong>: <em>��i va fi foarte greu s? refuz o func?ie la clubul
O?elul, dar trebuie s? m? duc acas?, m? cheam? p?m�tul acolo! Am fost prea mult timp plecat
de acas?, nu sunt un om care s? fie plecat mult, vreau s? m? �torc. La Gala?i voi reveni de 15
mai, poate peste zece ani, la meciurile de old-boys. A? vrea ca lumea s? nu m? uite. Gala?iul
este un ora? a?a mare, ce am tr?it aici pe plan sportiv nu o s? mai tr?iesc niciodat?, am v?zut
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for?a oamenilor de aici. Plec cu un nod � g� de la Gala?i, am f?cut un ora? fericit, m?
m�dresc c? am ridicat primul trofeul, titlul de campioan? a fost cea mai mare s?rb?toare a
Gala?iului! Mul?umesc e cuv�tul de ordine. La Gala?i ne-a?i f?cut s? ne sim?im fotbali?ti. Le
mul?umesc tuturor g?l??enilor care au fost al?turi de noi. A fost cea mai mare performan?? din
istoria clubului , am avut o satisfac?ie uria??. A fost anul cel mai fericit ?i cel mai reu?it pe plan
profesional din via?a mea, va r?m�e mereu � inima mea, �i voi aminti toat? via?a de el pentru
c? a fost cel mai prolific.�</em></p>  <h2 style="text-align:
center;">{youtube}8nyoc-T1wjw{/youtube}</h2>  <p><img style="margin: 5px auto 0px;
vertical-align: middle; display: block;" src="images/front/costin_premiu.jpg" alt="Sergiu Costin"
/></p>
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