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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/ion_viorel.jpg" alt="Ion Viorel in tricoul 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 erou care a ridicat numele
forma?iei noastre la rang de mare echip?. Continu?m cu artileria grea pe final ?i trecem ast?zi
la cel mai rapid fotbalist care a c?lcat vreodat? pe arena din ?iglina III, un juc?tor pentru care
ap?r?torii adver?i nu au reprezentat dec� biete jaloane � drumul spre gol</p>      <p
style="text-align: justify;">Ion Viorel, atacant legendar al O?elului, idol al tribunelor ?i agent
provocator de valuri mexicane pe stadioanele Gala?iului, s-a n?scut � jude?ul Buz?u, comuna
M?r?cineni, pe 29 octombrie 1967. Juc�d fotbal mai mult pe maidanele din comuna natal?,
norocul lui �Vioar?� ?i al O?elului deopotriv? l-a reprezentat �fiin?area echipei Unirea din
localitatea � care s-a n?scut. Forma?ia fusese �fiin?at? chiar de tat?l lui Ion Viorel, iar acesta
�i cooptase fiul � echip?, al?turi de fratele s?u. � 1982, trecea la Gloria Buz?u, sub culorile
c?reia a debutat pe prima scen? a fotbalului rom�esc pe 12 aprilie 1987, �tr-o victorie �potriva
Chimiei R�nicu V�cea, pe c�d nu avea nici 20 de ani. Gloria se stinge repede ?i
retrogradeaz? din primul sezon, dar se va clasa � urm?torii ani pe locurile frunta?e ale
e?alonului secund. <br />� 1991, talentul lui este recunoscut, iar Ion Viorel este transferat la
O?elul. Iese � eviden?? chiar de la primul meci c�d paseaz? decisiv la golul victoriei cu Farul
Constan?a, marcat de Radu Ca?uba, pentru ca pe final s? fac? o curs? nebuneasc? de 80 de
metri, specialitatea casei, fiind blocat greu de portar. Spectatorii realizeaz? chiar dup? prima
partid? pe ce comoar? a pus m�a O?elul, iar �Vioar?� �i continu? ascensiunea incredibil?,
marc�d golul victoriei contra campioanei en-titre, Universitatea Craiova, apoi scoate un penalty
contra Rapidului ?i este convocat la na?ional? de Mircea R?dulescu, dup? doar 7 etape scurse
� acel sezon de Divizia A! Dubla reu?it? cu ASA T�gu Mure?, apoi un gol care �chide tabela
la prima victorie din istorie contra Stelei sau unicele goluri din victoriile cu Bra?ov ?i Bistri?a, fac
din Ion Viorel o adev?rat? vedet? a echipei g?l??ene. � doar un an, �Vioar?� este deja
golgeterul O?elului, prime?te scrisori de convocare la na?ional?, iar ?arjele sale ofensive devin
legendare � acele vremuri ale primei divizii. �s?, odat? cu faima juc?torilor ei, vin ?i problemele
pentru O?elul, iar dup? o clasare decent? pe locul 8 ?i dup? 33 de meciuri jucate ?i 11 goluri
�scrise de Ion Viorel, acesta este �furat� de o anume echip? din Bucure?ti, dup? spusele
unor suporteri mai � v�st?. Ar fi ?i greu pentru un o?elar s? admit? altceva, mai ales c�d
vorbim de un simbol al O?elului. Cert este c?, dup? trei sezoane la Steaua, � care are evolu?ii
oscilante, dar � care iese de fiecare dat? campion, revine la O?elul.<br />Se �toarce la Gala?i,
din pl?cerea de a fi �vioara �t�� la o echip?, dup? cum �su?i declara: �De aceea am
renun?at la bani ?i am preferat-o din nou pe O?elul. Nu regret. Aveam o echip? fantastic?.��
�Fantastic?� e �tr-adev?r adjecticul potrivit pentru echipa acelor ani. Dup? o clasare modest?
pe locul 13, � anul revenirii, � care Viorel marcheaz? totu?i de 11 ori, salv�d practic echipa de
la retrogradare, O?elul reu?e?te apoi dubla clasare pe locul 4 � campionat, la care �Vioar?�
contribuie � 61 de meciuri cu dribligurile, clarviziunea ?i mai ales cele 14 goluri pe care le
marcheaz?. Evolueaz? � toate cele 6 meciuri de Cupa UEFA ale O?elului din acea perioad? ?i
�scrie ?i un gol, � acel 4-2 de co?mar cu HIT Gorica. Este perioada � care Ion Viorel este la
apogeu, �?iruie funda?ii pe s�m? ?i marcheaz? din orice pozi?ie, ajung�d din nou la
na?ional?! Raidurile sale nu pot fi oprite, nici de adversari ?i nici m?car de arbitru, de poveste
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r?m��d golul marcat �tr-un 4-3 de legend? � Giule?ti, c�d Ion Viorel nu se opre?te de?i
asistentul ridicase eronat ofsaid ?i marcheaz?, iar centralul valideaz? reu?ita spre stupefac?ia
rapidi?tilor. Este perioada � care Viorel �genuncheaz? nume grele precum Dinamo, Rapid, U
Craiova, FC Bra?ov sau Petrolul. R?m�e � istorie ca fiind unul dintre cei mai comple?i juc?tori,
av�d calit??i rar �t�nite �tr-un singur fotbalist: vitez? incredibil?, dribling, s�ge rece � fa?a
por?ii, instincte de �uciga?� finalizate cu ?uturi plasate, care rareori �i ratau ?inta.�� �<br
/>Dup? explozia sa, mai urmeaz? o jum?tate de sezon cu 10 meciuri ?i 3 goluri pentru O?elul,
�ainte de plecarea meritat? spre Occident ?i nu oriunde ci � Bundesliga, la VfL Bochum. Stilul
s?u �c�t?tor � hipnotizeaz? ?i pe suporterii germani, dar echipa sa retrogradeaz?, iar
�Vioar?� nu r?m�e � Germania, ci revine pentru ultima dat? la O?elul! Aici mai bifeaz? 36 de
prezen?e � campionat ?i mai minuneaz? ochii g?l??enilor avizi de fotbal frumos cu 5 goluri,
�ainte de a se transfera la Rapid ?i mai apoi la Gloria Buz?u, unde �preun? cu fostul coleg
o?elar Guri?? face furori la o v�st? la care al?ii s-ar retrage. Duce echipa care l-a lansat �
fotbalul mare din e?alonul al treilea p�? � prima divizie ?i se retrage � plin? glorie, dup? ce a
jucat ultimul meci � Liga 1 la 40 de ani!!! Nu trebuie uitat? nici perioada Dun?rea, pe care o
antreneaz?, dar intr? de fiecare dat? pe final de meci ?i marcheaz?, chiar dac? avea o v�st?
�aintat? pentru un fotbalist. � cariera de antrenor, nivelul maxim de p�? acum l-a atins odat?
cu promovarea Gloriei Buz?u � Liga 1, dar a mai preg?tit pe Dun?rea Gala?i, Petrolul Berca,
CF Br?ila sau CS Otopeni. <br />Din postura de juc?tor al O?elului, Ion Viorel a jucat � 4 r�duri
la na?ionala de seniori, �potriva Egiptului (de dou? ori), Greciei ?i Macedoniei, fiind unul din
performerii ro?-alb-alba?tri din acest punct de vedere, la egalitate cu Sorin Ghionea ?i fiind
dep??it doar de Cornel R�?. Per total a marcat 45 de goluri � cele 169 de meciuri jucate la
O?elul, fiind al treilea golgeter al echipei � meciurile de Liga 1!<br />Statura sa minion? a fost
mereu compensat? de viteza supersonic?, tehnica deosebit?, sim?ul por?ii, dar mai ales prin
jocul s?u inimos. �tr-o echip? � care fiecare juc?tor str?lucea, Ion Viorel reu?ea mereu s?
adauge suflet ?i mai ales s? aduc? oamenii pe stadion. Colegul s?u de genera?ie, Sorin
Haraga, � f?cea o descriere deosebit de frumoas?: �O?elul f?r? Viorel Ion ar fi fost ca FC
Barcelona, f?r? marele Messi. Cu Viorel aveam str?lucire, ne puteam bate cu toat? lumea.� ?i
a?a este, � acele vremuri O?elul se putea bate cu oricine! Sub atenta �drumare a lui Vasile
Simiona?, O?elul a spulberat � repetate r�duri granzii ajuta?i artificial de sistem, stadionul
nostru a devenit �cimitirul� echipelor din Bucure?ti, iar O?elul, neafectat? de frustrarea lipsei
unui trofeu meritat, s-a �coronat campioan? a Provinciei, adic? acea parte fotbalistic? frumoas?
a Rom�iei. A?a c?, orice suporter o?elar ce a avut norocul de a-l vedea juc�d pe Ion Viorel nu
are emo?ii c�d �cearc? s? �g�e: �Vioar?-Vioar?, cel mai bun din ?ar? !�.<br />Ultima dat?
pentru O?elul a jucat � 2008, atunci c�d i s-a organizat un meci de retragere. Galeria
g?l??ean? nu putea omite momentul ?i i-a dedicat un banner: �Nu ne uit?m legendele, nr. 7,
Ion Viorel�. El spunea atunci: �Am activat la mai multe cluburi � cariera mea de fotbalist, dar
inima mi-a r?mas aici, la O?elul Gala?i�. ?i se prea poate s? fi r?mas cu adev?rat, at�a timp
c� inima lui s-a auzit b?t�d � fiecare mi?care a lui Liviu Antal sau Lauren?iu Bu?, oameni care
au p?rut poseda?i de spiritul lui �Vioar?� ?i au reu?it s? aduc? titlul la Gala?i, marele regret al
lui Ion Viorel...</p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Ion Viorel</strong>: <em>�Aveam o
echip? fantastic?! Am condus ?i noi competi?ia, timp de un tur de campionat, am c�tigat cu 3-1
� Ghencea, am b?tut cu 4-3 Rapidul lui Mircea Lucescu, � zece oameni, chiar pe Giule?ti.
Cred c? puteam ie?i campioni, de fapt ?sta e ?i marele meu regret... Ne-au lipsit banii. Aveam
contracte mici, ?in minte c? s?racu' Pelin c�tiga doar 3.500 de dolari pe an, era vai de el, dar
b?ga capul � gheata adversarilor! Se �t�pla s? nu ne lu?m salariile cu lunile, ?in minte c?

 2 / 3



50 de ani/50 de legende: �Viorel-Vioar?, cel mai bun din ?ar?!�

Scris de Marius Cernat & Vlad Dr?gan 
Miercuri, 26 Noiembrie 2014 16:23

Marius Stan a fost nevoit s?-i v�d? la Dinamo pe Daniel Florea ?i pe Daniel Rednic, ca s? ne
poat? pl?ti pe noi. Totu?i, a?a s?raci cum eram, i-am cam ciom?git pe to?i prin campionat!
Unitatea a fost secretul acelei echipe. Eu am mai jucat la Steaua, am jucat la Rapid, am jucat �
Bundesliga, dar atmosfer? ca la Gala?i n-am g?sit nic?ieri! ?i ast?zi t�jesc dup? perioada de
atunci. Ne petreceam toate vacan?ele �preun?, iar dup? meciuri ne str�geam pe la mine,
f?ceam gr?tare ?i ne distram ca �tre amici. N-o s? v? vin? s? crede?i, dar la fel facem ?i acum.
Am r?mas acela?i grup unit, ne reunim � fiecare an de c�eva ori. P?i, pe vremea mea, dac?
pleca un juc?tor � str?in?tate, a?a cum am f?cut-o eu ?i cu Ion Gigi prin Germania, acela se
impunea imediat, nu f?cea tu?a, a?a cum v?d c? se �t�pl? cu cei de acum. Eu am jucat p�? la
40 de ani � prima divizie ?i a? fi f?cut-o ?i ast?zi, dac? nu avea grij? Gigi Becali s? m? dea
afar? de la Buz?u.�</em></p>
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