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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/aurelian_vivi_stamate.jpg" alt="Aurelian Vivi Stamate" width="430" /><span
style="font-size: 10pt;">Dup? demisia lui Cristian Munteanu, care a plecat � Liga a III-a la Delta
Dobrogea Tulcea, O?elul are �cep�d de ast?zi un nou manager sportiv � persoana lui
Aurelian �Vivi� Stamate, fost fotbalist la O?elul, ex-antrenor la grupele de copii ?i la satelit, dar
?i ?ef al Centrului de Juniori � trecut. Ultima oar?, �Vivi� Stamate (55 de ani) a preg?tit
forma?ia de lig? secund? Fortuna C�pina, club ce � apar?inea investitorului Radu C?lin, dar
care s-a desfiin?at �tre timp.</span></p>  <p></p>      <p style="text-align: justify;"><span
style="font-size: 10pt;">� 2014, site-ul suporterilor �Dun?rea B?tr�?� l-a trecut pe Aurelian
�Vivi� Stamate printre cele 50 de legende ale clubului O?elul, la �plinirea a 50 de ani de
existen?? a echipei ro?-alb-albastre.</span></p>  <p style="text-align: justify;">Vivi Stamate e
g?l??ean 100%, n?scut ?i crescut � ora?ul de pe malul Dun?rii. S-a n?scut pe 17 ianuarie
1960 ?i a �ceput fotbalul la v�sta de nou? ani, sub comanda inegalabilului antrenor Zoltan
David, la FC Gala?i. A renun?at la fotbal dup? terminarea junioratului, la v�sta de aproape 18
ani, dar a revenit � 1980, c�d a devenit legitimat la Ancora Gala?i. La O?elul s-a transferat �
anul 1982, f?c�d parte din echipa care a promovat pentru prima oar? � Divizia A ?i cu care a
reu?it s? se califice ?i � Cupa UEFA. La O?elul a evoluat timp de cinci sezoane,
transfer�du-se la Dacia Unirea Br?ila � 1987, cu pu?in timp �aintea partidei cu Juventus. A
fost un juc?tor orientat c?tre atac, boem, care a jucat cu z�betul pe buze. Era un artizan al
spectacolului ?i al frumosului � fotbal. A?a a ?i ie?it � eviden??, cu stilul s?u de a fermeca
publicul cu driblinguri fine ?i reu?ite � cascad?. Vivi Stamate a fost unul dintre cei care au
contribuit decisiv la promovarea O?elului � prima lig?. La acel moment, bucuria din ora? a fost
comparabil? cu cea de la c�tigarea campionatului din 2011. Dup? ce a plecat de la O?elul,
�Vivi� Stamate a mai evoluat timp de �c? cinci sezoane pentru Dacia Unirea Br?ila, dup? care
s-a retras din activitatea de fotbalist. Din 1994 a devenit antrenor de copii ?i juniori la O?elul. A
mai fost antrenor la echipa secund? a clubului ?i ?eful Centrului de Copii ?i Juniori. Printre cei
care au trecut prin m�a sa de antrenor se num?r?: Ionu? Neagu, Cornel R�?, Lauren?iu Iorga,
Silviu Ilie, Samoel Cojoc, Bogdan Chipirliu, Lucian Asanache sau George C�jan. <br
/><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Vivi Stamate (�
2014)</strong>: <em>�Am tr?it o perioad? extraordinar? la O?elul Gala?i ca fotbalist. Am avut
ocazia s? lucrez cu antrenori foarte buni la acea vreme, �cep�d cu Angelo Niculescu, fost
selec?ioner al echipei na?ionale, ?i termin�d cu regretatul Costic? R?dulescu. Am prins
genera?ia extraordinar? din anii �80 a O?elului ?i sunt m�dru c? am pus um?rul la acele
performan?e. Am privit fotbalul exact ca pe un joc ?i l-am practicat cu z�betul pe buze. Mi-a
f?cut deosebit? pl?cere. Satisfac?iile mele au fost cele morale, nu materiale. Promovarea �
prima lig? a fost v?zut? ca un lucru extraordinar. Manifestarea localnicilor ca bucurie pentru
realizare a fost asem?n?toare cu cea din 2011, c�d s-a c�tigat campionatul. Atunci, � acele
timpuri, ?i � liga a doua erau zeci de mii de spectatori. Stadionul era ne�c?p?tor! Apoi, m-am
orientat c?tre cariera de antrenor. Prima calificare a fost ob?inut? � 1994 ?i mi-a pl?cut s?
lucrez cu copiii. C�tigarea campionatului a fost senza?ional?. � 2007 c�d s-a retras Viorel
T?nase nu mai era niciun g?l??ean � lot. � 2011 s-a c�tigat titlul cu jum?tate din echip?
crescut? aici. Ceea ce �seamn? mai mult dec� trofeul � sine!�</em></p>
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