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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/caalin_tofan.jpg" alt="Catalin Tofan" 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?. Ast?zi, a venit r�dul celui mai imaculat om din istoria clubului,
fost c?pitan al O?elului ?i de?in?torul recordului de prezen?e � prima lig?.</p>    <br />  <p
style="text-align: justify;">Numele s?u e sinonim cu termenul de legend?. C?t?lin Tofan, n?scut
pe 23 decembrie 1969, la Gala?i, a evoluat � toat? cariera sa DOAR la O?elul, de?in�d ?i
recordul de prezen?e sub culorile ro?-alb-albastre � prima divizie, cu 359 de partide.<br
/>Cariera ?i-a �ceput-o ca junior la O?elul, clubul de care urma s? fie legat zeci de ani ?i care
avea s?-i marcheze via?a cu multele ?i frumoasele amintiri. Sub comanda lui Auric? Dr?gan, la
echipele de juniori, se f?cea remarcat prin determinarea sa ie?it? din comun. <br />Pasul c?tre
prima echip? a venit firesc spre finalul sezonului 1988-1989, atunci c�d se preg?tea schimbul
de genera?ii la O?elul. A debutat � succesul, scor 3-2, din deplasare la Victoria Bucure?ti. A
mai prins alte patru meciuri � acel final de sezon � care O?elul retrograda, dar clubul �i
preg?tea o genera?ie de g?l??eni talenta?i pentru anii urm?tori, dintre care f?cea parte ?i
C?t?lin Tofan. <br />Dup? un sezon � liga secund? � care s-a ratat de pu?in promovarea,
O?elul �cheind edi?ia 1989-1990 pe locul trei, a urmat anul revenirii pe prima scen? a fotbalului
rom�esc. C?t?lin Tofan a prins r?d?cini ad�ci � echip? ?i a fost titular � nu mai pu?in de 32
de partide � sezonul 1990-1991. Atunci a fost ob?inut? promovarea ?i tot atunci a fost ?i unul
dintre cele mai bune sezoane � plan ofensiv pentru funda?ul nostru, cu cinci reu?ite. Putea
evolua ca funda? central sau ca funda? st�ga. Oriunde era pus � teren, Tofan �i f?cea treaba
cu v�f ?i �desat.</p>  <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration:
underline;"><strong>�Steaua, Ajax ?i Milan, n-au funda? cum e Tofan!�</strong></span><br
/>Anii de glorie ai lui C?t?lin Tofan au coincis cu cei ai O?elului � perioada anilor �90, fiind
unul dintre oamenii de baz? ai echipei care a f?cut furori cu victorii senza?ionale ?i istorice
pentru gruparea g?l??ean?. Tofan ?i O?elul anilor �90 au c?p?tat experien?? cu fiecare sezon
care trecea. Dup? cinci edi?ii de campionat petrecute � primul e?alon, perioad? � care Tofan a
jucat pentru O?elul nu mai pu?in de 154 de meciuri (c� al?ii �tr-o carier? �treag?!), a urmat ?i
cea mai frumoas? perioad? a ro?-alb-alba?trilor. C�d pomene?ti numele O?elului, automat �i
vin � minte momentele fantastice din perioada 96-98. Atunci, cu C?t?lin Tofan pe post de lider
al ap?r?rii, O?elul a m?turat pe jos cu toate echipele din campionat. Victorii peste victorii ?i
dou? calific?ri ob?inute � Cupa UEFA. <br />C?t?lin Tofan a fost dintotdeauna un preferat al
suporterilor. �Steaua, Ajax ?i Milan, n-au funda? cum e Tofan�, era c�tecul de m�drie al
galeriei g?l??ene referitor la funda?ul de o?el.</p>  <p style="text-align: justify;"><span
style="text-decoration: underline;"><strong>Abonat la goluri �scrise</strong> </span><br
/>Aproape c? n-a trecut sezon � cele 15 edi?ii de campionat � tricoul O?elului f?r? ca Tofan s?
marcheze. Era unul dintre funda?ii rom�i care marca �tr-un an c� al?ii care erau atacan?i. �
edi?ia 1996-1997, Tofan a marcat ?ase goluri � campionat pentru O?elul. Astfel, a avut o
contribu?ie important? la prima calificare � Cupa UEFA, nu doar prin munca de funda?, ci ?i
prin golurile marcate. Unul dintre cele mai importante goluri �scrise de Tofan � cariera sa a
fost reu?it � singura victorie a O?elului din Ghencea, scor 3-1, cu Steaua. Tofan a marcat
atunci golul de 2-1 pentru g?l??eni ?i a fost cel care a tras semnalul victoriei. Tot de numele lui
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Tofan se leag? ?i singurul succes al O?elului ob?inut pe terenul celor de la Universitatea Cluj,
scor 2-0, prin cele dou? goluri �scrise. O alt? �dubl?� din cariera sa, care se confund? cu
numele O?elul, este cea din victoria, scor 3-0, ob?inut? la One?ti. Mai mult, un alt gol de-al s?u,
cel cu Universitatea Craiova, la un meci de pe teren propriu �cheiat la egalitate, scor 1-1, a fost
desemnat cel mai frumos al etapei respective, Tofan egal�d cu un ?ut puternic din afara
careului care a dep??it o p?dure de picioare ale juc?torilor adver?i.</p>  <p style="text-align:
justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Loialitate p�? � m?duva
oaselor</strong></span><br />Despre C?t?lin Tofan putem afirma cu toat? admira?ia c? a fost
cel mai LOIAL clubului O?elul cum nimeni altul nu a mai reu?it. A preferat s? joace � toat?
cariera sa la clubul la care s-a lansat, cu toate c? a avut oportunit??i de a pleca de-a lungul
carierei sale! Fidelitatea sa fa?? de O?elul este nem?rginit?. A r?mas s? joace p�? la cap?t la
Gala?i. Dup? perioada UEFA, echipa �Genera?iei de Aur� a �ceput s? se destrame, dar
C?t?lin Tofan, devenit c?pitan de drept, a preferat s? joace la clubul s?u de suflet.
Reprezentativ? e ?i o imagine care a intrat � istorie, c�d la finalul unui meci de pe teren propriu
contra Rapidului, C?t?lin Tofan, cu o pat? de noroi de la minge pe frunte, a oferit declara?ii
reprezentan?ilor mass-media. <br />Dup? o perioad? � care a cobor� din zona locurilor
frunta?e, O?elul ?i-a revenit �tr-un retur fantastic din sezonul 2001-2002, cu Tofan printre
protagoni?ti. A fost un start de retur de vis, cu victorii pe linie, c�d echipa a fost la un pas de o
nou? calificare � Cupa UEFA.<br />Finalul carierei de juc?tor al lui Tofan a venit � vara lui
2003, dup? ce O?elul a retrogradat, dar a ?i revenit � anul imediat urm?tor � prima lig?.
Retragerea sa a fost una f?r? tam-tam, doar cu o premiere simbolic? �aintea unui meci, de?i e
clar c? acest om merita mult mai mult!</p>  <p style="text-align: justify;"><span
style="text-decoration: underline;"><strong>Revenit din postura de
conduc?tor</strong></span><br />Om responsabil ?i recunoscut pentru devotamentul s?u,
C?t?lin Tofan a revenit la O?elul la scurt timp de la retragere, din postura de conduc?tor. A
ocupat mai multe func?ii � conducere, de la director general adjunct p�? la manager sportiv. A
prins din aceast? postur? momentul c�tig?rii campionatului din 2011. De altfel, poate pu?ini
?tiu, dar Tofan a ajutat �totdeauna la dezvoltare grupele de copii ?i juniori ale clubului, iar
juniori precum Neagu sau R�?, doi dintre campionii O?elului, au fost promova?i � prima echip?
?i cu sprijinul s?u. <br />� martie 2013, anul � care la O?elul a �ceput cu adev?rat monopolul
lui Adamescu, C?t?lin Tofan a fost demis din func?ie, f?r? nicio explica?ie concret?. Din pozi?ia
sa de asistent rela?ii publice ?i comunicare a fost omul de leg?tur? �tre suporteri ?i club, dar a
fost concediat de noul patronat al O?elului. Fanii � aveau la suflet pentru c? a fost mereu genul
de om deschis, cu care se putea discuta, lucru mult mai dificil cu alte persoane din club. Chiar
dac? a fost dat la o parte ca o m?sea stricat?, el a avut puterea s? scrie un mesaj emo?ionant
pe facebook � care a spus c? sper? ca O?elului s?-i fie bine � continuare. Un caracter care nu
uit?, de?i al?ii l-au uitat pe el, e un mare caracter�<br />� momentul de fa?? ocup? func?ia de
pre?edinte al nou-�fiin?atului club ASCM Dun?rea Gala?i. Din p?cate, Tofan a dat tot pentru
O?elul, dar O?elul n-a dat totul �apoi pentru Tofan. Legenda g?l??ean? nu se afl? � momentul
de fa?? � locul � care ar trebui s? fie. Tofan e unul dintre st�pii de rezisten?? ai spiritului
ro?-alb-albastru. Cu devotament dus la extrem, cu un num?r record de prezen?e pentru O?elul
� prima lig?, cu o carier? dedicat? clubului, C?t?lin Tofan reprezint? un reper de referin?? din
istoria clubului. C? doar nu degeaba Steaua, Ajax ?i Milan n-au funda? cum e Tofan!</p>
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