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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/cosmin_stoian.jpg" alt="Cosmin Stoian" width="430" />Ast?zi, 8 ianuarie
2015, mijloca?ul Cosmin Stoian �pline?te v�sta de 20 de ani, ocazie cu care Dun?rea B?tr�?,
� numele tuturor suporterilor �o?elari� ?ine s?-i ureze un c?lduros �La mul?i ani� ?i c� mai
multe reu?ite pe plan profesional � tricoul ro?-alb-albastru.</p>      <p style="text-align:
justify;">Cosmin Stoian este unul dintre cei mai promi??tori juc?tori forma?i � propria pepinier?
de talente a clubului. Evolueaz? � banda dreapt?, la mijlocul terenului ?i s-a f?cut remarcat la
echipa a doua, acolo unde a avut evolu?ii foarte bune, �cununate cu goluri marcate destul de
des. Ascensiunea la echipa mare s-a f?cut abia anul trecut, deoarece t�?rul fotbalist a suferit o
acidentare care l-a ?inut destul de mult departe de gazon. A debutat la seniorii O?elului pe 18
iulie 2014, c�d a intrat pe finalul partidei de Cupa Ligii c�tigat? � fa?a Cehla?ului Piatra
Neam? la lovituri de departajare. A fost unul dintre executan?i ?i a dat dovad? de mult tupeu ?i
s�ge rece, marc�d direct la vinclu. A intrat pe teren de 5 ori ?i � campionat, de fiecare dat? din
postura de rezerv?, adun�d 80 de minute pe terenul de joc, � care a reu?it ?i o pas? decisiv?
la egalul de acas? cu Astra Giurgiu, c�d i-a servit mingea pe tav? lui Tudorie, acesta marc�d
cu poarta aproape goal?. A �cheiat anul a?a cum l-a �ceput, intr�d la un joc de Cupa Ligii, dar
nu s-a f?cut remarcat � cele 44 de minute jucate la Pandurii. �<br />Tot � 2014, Cosmin
Stoian a fost chemat pentru un stagiu de preg?tire cu reprezentativa de tineret la baza sportiv?
de la Mogo?oaia. <br /><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Cosmin
Stoian:</strong> <em>�Unchiului meu � pl?cea fotbalul ?i a venit �tr-o zi la mine, eu eram
sup?rat c? vreau la fotbal ?i p?rin?ii nu m? las?, m-a luat de m�?, m-a urcat �tr-un taxi ?i m-a
dus la nea Zoli, Dumnezeu s?-l ierte! A?a am �ceput fotbalul. Dom� profesor� T?m??anu
mi-a spus c? am o calitate foarte important?: viteza. ?i lovirea mingii, lovesc destul de bine cu
ambele picioare. Iar dup? evolu?ia pe care am avut-o cu Astra � cele zece minute � care am
intrat titular, domnul Selyme? mi-a dat �credere ?i mi-am propus s-o iau u?or ?i, c�d voi mai
prinde lotul, s? �cerc s? ?i �scriu. Eu de fiecare dat? c�d intru pe teren �cerc s? �i ajut
echipa c� mai mult, s? m? fac util.�</em></p>

 1 / 1


