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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/bus_laur.jpg" alt="Laurentiu Bus cu putin timp inainte de a marca cel mai
important gol al carierei sale" width="430" />O?elul a pierdut la C?l?ra?i, fiind �vins? � urma a
dou? goluri marcate pe final de fostul o?elar de legend?, Lauren?iu Bu?, care a dus scorul la
3-1, de la 1-1.� Bu? a centrat la primul gol ?i a �scris � minutele 74 ?i 86, dar nu s-a bucurat
prea mult, la ambele goluri, din respect pentru echipa ro?-alb-albastr?, acolo unde a cunoscut
cea mai bun? perioad? a carierei sale de p�? acum. La final, mijloca?ul de band? s-a deplasat
� dreptul galeriei noastre, a dat m�a cu suporterii ro?-alb-alba?tri ?i ?i-a exprimat regretul
pentru situa?ia � care a ajuns O?elul, dar ?i pentru faptul c? a marcat cele dou? goluri � poarta
echipei nostre.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;"><strong>Lauren?iu Bu? (dup? meciul
tur)</strong>:<em> �FC O?elul Gala?i trebuie s? mearg? �ainte, trebuie s? lupte ?i s?
munceasc? mult, dar mai presus de toate TREBUIE ajutat? de oameni competen?i! Suporterii
acestui club sunt fantastici ?i au demonstrat mai mult dec� oricine c? ?tiu ?i pot s? iubeasc?
acest Club necondi?ionat! Lupta O?elule, Lupt?!!!�</em></p>  <p style="text-align:
justify;">Despre Lauren?iu Cosmin Bu? �totdeauna va fi scris? o pagin? separat? � istoria
O?elului. �Omul Supercup?� s-a n?scut pe 27 august 1987 la Cluj-Napoca. A jucat pentru
Universitatea Cluj, Politehnica Timi?oara, Universitatea II Cluj ?i Arie?ul Turda p�? a ajuns la
O?elul la finalul lui 2009! O eroare managerial? a f?cut �s? ca el s? fie �prumutat �apoi la
Turda, deoarece juc?torul evoluase � acel an competi?ional pentru dou? echipe deja: �U�
Cluj ?i Arie?ul. Astfel, O?elul ar fi riscat depunctarea � cazul � care l-ar fi utilizat pe teren, iar
Bu? a trebuit s? revin? la una din cele dou? echipe sub form? de �prumut ?i cum �U� �i
dorea reconstruc?ia, singura alternativ? a r?mas Arie?ul. Adus la insisten?ele lui Dorinel
Munteanu (care � cuno?tea din perioada �U�) nu s-a impus niciodat? ca om de baz? la
O?elul, acumul�d doar 35 de meciuri � dou? sezoane ?i jum?tate � toate competi?iile, timp �
care a marcat doar dou? goluri, dar ce goluri! Concuren?a cu Iorga, Antal, Silviu Ilie sau
Ochiro?ii, coroborat? cu diverse accident?ri suferite, l-au ?inut departe de teren. A explodat
�tr-un moment � care nimeni numai credea c? este material bun de O?elul. A fost rezerv?
etern? pe aproape tot parcursul campionatului 2010-2011, dar c�d antrenorul Dorinel
Munteanu a apelat la el pe final ?i-a f?cut din plin datoria. A contribuit � doar c�eva meciuri la
un titlu istoric, d�d 3 pase de gol ?i marc�d o dat? pe final de sezon. Pentru el era ca ?i cum
abia �cepuse campionatul, a?a c? a fost apoi cel mai bun om al Supercupei cu Steaua,
c�tigate de O?elul, dup? golul senza?ional marcat de Lauren?iu. De altfel, el a fost ales
MVP-ul partidei, fiind premiat de c?tre campionul mondial la box, Lucian Bute, suporter al
echipei O?elul. Revenind la titlul c�tigat, Bu? reu?e?te aceast? performan?? al?turi de colegii
s?i la chiar primul sezon � tricoul ro?-alb-abastru! De?i nu jucase mai deloc tot sezonul,
micu?ul mijloca? surprinde pe toat? lumea ?i d? semnul trezirii O?elului, care avea s? c�tige
toate meciurile din final, totul pornind de la pasa sa de gol � jocul de la CFR Cluj! Apoi, singurul
gol pentru O?elul � Liga 1 a fost discutat foarte pu?in, � ciuda importan?ei sale. Pe 9 mai
2011, � etapa a 32-a, O?elul �t�nea Victoria Br?ne?ti. Echipa din satul cu acela?i nume avea
o motiva?ie extraordinar de puternic?, sub form? de �c?r?mizi� de bani, de?i era matematic
retrogradat?. FC Timi?oara a?tepta pasul gre?it, astfel c? au trimis pachete de bani la Br?ne?ti
pentru ca Victoria s? opun? o rezisten?? eroic?. Golul lui Bu? din minutul 32, dedicat mamei, �
fa?a unei echipe disperate s? c�tige, dar ?i centrarea de la golul lui Paraschiv din minutul 90
au contribuit la p?strarea distan?ei fa?? de timi?oreni, la moralul echipei, la frustrarea rivalilor
de atunci, dar ?i la lini?tea lui Dorinel � vederea preg?tirii �finalei campionatului�, care se
desf??ura chiar etapa urm?toare. Mai mult, contra Timi?oarei, Lauren?iu trimite centrarea

 1 / 2



Bu? a r?mas un supercampion

Scris de Vlad Dr?gan
Luni, 23 Noiembrie 2015 08:27

perfect? pentru Pena, care aduce titlul ?i nebunia frumoas? la Gala?i! � urm?torul sezon,
Dorinel Munteanu a �cercat for?area sa � condi?iile � care concuren?a a crescut calitativ, �
locul lui Ochiro?ii fiind transferat Sorin Frunz?, g?l??eanul campion cu Unirea Urziceni. Numai
c? Lauren?iu s-a re�tors la forma sa obi?nuit?. A jucat � 16 partide f?r? a marca vreun gol. Tot
� sezonul 2011/2012 a participat ?i � Champions League, � meciul pierdut la Bucure?ti
�potriva Benfic?i. � urm?torul an � merge ?i mai prost, el evolu�d � doar 6 meciuri, de dou?
ori din postura de rezerv?. � finalul anului 2012 p?r?se?te O?elul de comun acord cu cei din
conducerea clubului, cu destina?ia Rusia, � Liga a 2-a, la Enisey Krasnoyarsk. De atunci a mai
jucat pentru Rapid Bucure?ti ?i Dun?rea C?l?ra?i.</p>
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