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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/tase_tase_vio.jpg" alt="Viorel Tanase" 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?. �cheiem anul dedicat legendelor cu probabil cel mai
bun ?i complet fotbalist pe care l-a dat vreodat? Gala?iul.</p>    <br />  <p style="text-align:
justify;">Despre Viorel T?nase oric�e r�duri se vor a?terne pe h�tie, �totdeauna vor fi prea
pu?ine. S? scrii despre eternul c?pitan e ca ?i cum te-ai apuca s? scrii despre istoria modern? a
O?elului. Cariera lui T?nase se confund? cu mai toate performan?ele fotbalului g?l??ean de
p�? la c�tigarea titlului. A fost pe teren � aproape fiecare meci important al echipei noastre.
�Tase� nu e doar o legend?, un simbol� �Tase� este �su?i o parte din ceea ce �seamn?
O?elul Gala?i. Oricare mare juc?tor care va urma s? scrie istorie pentru clubul ro?-alb-albastru,
va trebui, la un moment dat, s? �se ia la tr�t?� � cifre cu cel al c?rui chip ar putea oric�d lua
locul emblemei noastre.<br />Viorel T?nase, un g?l??ean purs�ge, n?scut pe 7 octombrie
1970, a �ceput fotbalul la concitadina FCM Gala?i, la v�sta de 8 ani, �s? a trecut mai t�ziu la
CS? sub �drumarea ?lefuitorului de talente Zoltan David (nea Zoly), iar la 14 ani a fost legitimat
la O?elul.<br />Va a?tepta doar trei ani debutul s?u la prima echip?, �P?rintele� Sdrobi?
arunc�du-l � lupt? cu dou? zile �ainte de majorat, � minutul 88 al unui meci contra celor de la
FC Bihor Oradea, c�tigat cu 1-0 � deplasare. P�? la sf�?itul sezonului va mai bifa �c? 13
prezen?e pe teren.<br />Ce a urmat...? 17 sezoane petrecute la O?elul! A mai activat � carier?
la Dinamo Bucure?ti (1993/1994), Maccabi Netanya (Israel 1999-2001) - � schimbul a 200.000
de dolari - ?i FC Arge? (2003/2004). Retragerea din activitate s-a petrecut � 2007, dup? un
meci �potriva Politehnicii Ia?i, meci � care a ?i marcat, fiind purtat pe bra?e de colegii s?i ?i
f?c�d �conjurul stadionului � uralele suporterilor, dup? un meci care a consfin?it calificarea �
Cupa UEFA Intertoto. La un moment dat a participat la una din edi?iile campionatului na?ional
de lovituri libere ?i a c�tigat trofeul, plus � alte dou? campionate neoficiale de fotbal de sal?
�tre echipele Ligii I, � una din acestea O?elul lu�d Cupa �Stalinskaya�.<br />Cariera lui
T?nase se confund? cu mai toate performan?ele fotbalului g?l??ean de p�? la c�tigarea titlului
din 2011, de?i ?i acolo are meritul de a fi crescut la satelitul O?elul II, campioni precum R�?
sau Neagu. <br />Este �s? Viorel T?nase cel mai bun juc?tor din istorie pe care l-a avut echipa
noastr?? E greu s? r?spundem la o asemenea �trebare, mai ales c? publicul g?l??ean a putut
vedea driblingul m?iastru al lui Nae Burcea sau Florin Cernat, viteza ie?it? din comun a lui
Viorel �Vioar?� sau a lui Antal, ?utul n?prasnic al lui Ion Gigi, t?ria unui Pelin, Tofan, Costin
sau Anghelinei, constan?a unui Paraschiv, Marius Stan sau Vali ?tefan, paradele senza?ionale
ale lui Cristi Munteanu, Bordeianu, Grahovac sau Arcanu. Este greu s? spui dac? Viorel T?nase
se ridic? peste toate aceste p?r?i frumoase ale fotbalului g?l??ean. Cert este c? nici unul dintre
cei enumera?i mai sus nu se poate l?uda cu cifrele. T?nase are de partea lui statistica� ?i ce
numere impresionante stau � dreptul numelui s?u! Peste 400 de meciuri ca juc?tor sub culorile
ro?-alb-albastre(!), 61 de goluri marcate pentru O?elul, 17 sezoane de glorie� recorduri ce par
imposibil de egalat.<br />�Tase� a fost juc?torul care a ?tiut mereu s? trag? echipa dup? el,
cum numai un lider adev?rat o putea face. Portarii adver?i pot depune oric�d m?rturie c?
picioarele sale erau fermecate. Probabil c? ?tefan Preda nu va uita niciodat? momentul � care
�Tase� a trimis o �bolt?� ireal?, care parc? a oprit timpul � loc ?i care s-a oprit cuminte �
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plasa lui Dinamo, � minutul 93 al unui meci disputat pe ghea??. ?i mai putem discuta zile
�tregi despre golurile din corner sau lovituri libere...<br />Viorel T?nase a fost prin defini?ie un
truditor. Talentul s?u �n?scut a fost dublat mereu de o voin?? de fier. C?pitanul nostru, al
tuturor celor cu suflet ro?-alb-albastru, nu a impresionat doar prin elegan?a paselor sau a
?uturilor. �Tase� a fost respectat mereu � special pentru munca depus? pe teren. Golurile
marcate de el au fost mai mereu decisive ?i �totdeauna spectaculoase. Legenda �Genera?iei
de Aur� a fotbalului g?l??ean s-a terminat abia atunci, � 2007, c�d ?i ultimul mohican s-a
retras �tre celelalte nume de glorie ale anilor �90. Cum legendele nu pier �s? niciodat?,
munca asidu? depus? de �Tase� pentrua a ridica numele O?elul a fost r?spl?tit? pe m?sur?. A
promis � 2006 c? ne va duce �c? o dat? � Europa ?i a f?cut-o � 2007, contribuind cu 5 goluri
importante, iar apoi s-a retras � plin? glorie, de?i p?rea c? o mai poate duce, l?s�d bucuria de
a juca � Intertoto mai tinerilor s?i colegi. T?nase ?i-a dedicat via?a nou?, suporterilor o?elari,
cer�d � schimb doar aplauze. Din acest motiv a fost ?i va r?m�e mereu un idol pentru to?i cei
care au crescut privindu-l evolu�d pentru O?elul!<br />Cariera lui �Tase� e o veritabil?
ma?in? a timpului... Cei 17 ani dedica?i O?elului l-au trecut prin acela?i vestiar cu Burcea,
Profir, Tofan, D?nu? Oprea, Ion Viorel, Vali ?tefan, Bordeianu, Jelev, Jula, Costin, Paraschiv,
Giurgiu sau S�ghi. M?rturie a fotbalistului care a �vins prin fotbal p�? ?i timpul stau cele 348
de jocuri (27609 minute) � primul e?alon, fiind �trecut � acest top doar de C?t?lin Tofan. <br
/><em>�M? simt un om norocos, pentru c? am avut o carier? plin? de �pliniri. Am facut parte
din mai multe genera?ii de excep?ie. Dup? ce am debutat al?turi de Marius Stan sau Gelu
Popescu,� am prins apoi anii �90 sub comanda lui Vasile Simiona?, o perioad? � care ne-am
calificat de dou? ori � Cupa UEFA ?i ajunsesem spaima granzilor din Bucure?ti, iar � ultimul
an al carierei am reu?it o nou? calificare � Europa.�</em><br />Eternul c?pitan a reu?it de-a
lungul carierei o promovare din Divizia B � A, a participat cu O?elul � trei r�duri � Cupa
UEFA, � 1997/1998, 1998/1999 ?i 2004/2005, adun�d 10 prezen?e europene �
ro?-alb-albastru. De asemenea, a jucat un meci pentru echipa na?ional?, acum 20 de ani,
�potriva Coreei de Sud ?i anumite voci vorbesc �c? despre faptul c? a fost foarte aproape s?
participe la Mondialul din 1994, cel � care Rom�ia a ajuns cel mai sus.<br />Pentru cei care
l-au privit pe Viorel T?nase pe stadion, cuvintele sunt prea pu?ine pentru a descrie modul s?u
de a transmite fericirea � tribune ?i peluze. A fost un juc?tor iubit ?i la r�dul s?u a iubit cu
aceea?i m?sur? suporterii g?l??eni. Renun?area sa la cariera de juc?tor a adus serios �
discu?ie retragerea num?rului pe care l-a purtat pe tricou, 14, dar acest lucru nu s-a mai
�t�plat ?i un alt juc?tor de legend? al O?elului, Silviu Ilie, l-a purtat � sezonul c�tig?rii
titlului!<br />� cei peste 6 ani ?i jum?tate de la retragere, Viorel T?nase a activat ca antrenor,
mai �t� ca secund al lui Grigora?, apoi ca principal pentru O?elul II, Dun?rea Gala?i, Farul
Constan?a ?i SC Bac?u ?i bine�?eles O?elul, unde a stat �s? doar pentru 12 etape.
Revenirea sa acas? a avut loc din p?cate �tr-un moment nepotrivit, caracterizat prin lipsa acut?
a r?bd?rii noii conduceri, iar fanii vechi au fost nevoi?i s? vad? din nou un tratament total
nepotrivit fa?? de un astfel de gigant de o?el. Plecarea sa nu a fost �s? una ru?inoas? sau una
care s? nasc? prea multe controverse, el fiind schimbat cu un Petre Grigora?, iubit ?i apreciat la
Gala?i, de toat? lumea. Momentan este liber de contract, dup? desp?r?irea de SC Bac?u, iar
dorin?a ?i speran?a oric?rui o?elar e aceea c?, �tr-o zi, �Tase� va reveni pentru trofeele pe
care le-ar fi meritat ca juc?tor...</p>  <h2 style="text-align:
center;">{youtube}FiRacGdC1dM{/youtube}</h2>  <h2 style="text-align:
center;">{youtube}NmjNFyVOQjY{/youtube}</h2>  <h2 style="text-align:
center;">{youtube}BeVorsP2dIk{/youtube}</h2>

 2 / 2


