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<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;"><img style="margin: 5px 5px 0px
0px; float: left;" src="images/front/dorin_seme.jpg" alt="Dorin Semeghin" width="430"
/></span><span style="font-size: 10pt;">� 2014, site-ul suporterilor Dun?rea B?tr�? l-a trecut
pe Dorin Semeghin printre cele 50 de legende ale clubului la 50 de ani de la �fiin?area
O?elului, funda?ul st�ga fiind unul dintre favori?ii publicului g?l??ean, apreciat at� pentru
evolu?iile sale din teren, temperamentul vulcanic, c� ?i pentru felul amuzant ?i inofensiv � care
�i provoca adversarii.</span><br /><span style="font-size: 10pt;">Ajuns la 36 de ani, �Seme�
�brac? tricoul celor de la Rapid CFR Suceava ?i a fost cel mai periculos adversar al O?elului �
meciul de ieri. Funda?ul st�ga a provocat ?i c�eva clinciuri � timpul partidei, ?i-a altoit peste
ceaf? propriii colegi, a z�bit la glumele spectatorilor legate de perioada Grigora?, iar la final a
recunoscut c? "o?elarii" au meritat victoria, chiar dac? forma?ia g?l??ean? este alc?tuit? doar
din copii.</span></p>  <span style="font-size: 10pt;" />  </span><br />  <p style="text-align:
justify;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Dorin Semeghin</strong>: <em>�Copiii de la
O?elul au muncit mai mult, ?i-au dorit victoria ?i au meritat-o.�</em></span></p>  <p
style="text-align: justify;">�Seme�, micu?ul funda? st�ga o?elar cu inim? mare, s-a n?scut pe
29 martie 1979, � Gura Humorului. A �ceput fotbalul de performan?? la 18 ani la F?lticeni
(pentru echipa a doua) ?i a mai jucat pentru Foresta Suceava, Dinamo, Poiana C�pina,
Petrolul Ploie?ti, FC Arge? sau Hapoel Petah-Tikva, p�? a ajunge la O?elul, nu �ainte de a fi
campion cu Dinamo ?i remarcat de c?tre Alex Ferguson la un meci contra lui Manchester
United. Felul � care a luptat pentru O?elul timp de doi ani, trat�d fiecare partid? de parc? era
ultima, l-au adus pe buzele oric?rui iubitor al fotbalului g?l??ean. � numai doi ani, �Seme� a
devenit nu numai feble?ea tribunelor, ci ?i un fotbalist demn de echipa all-time a Gala?iului, fiind
considerat de mul?i cel mai bun funda? st�ga din istoria O?elului.<br />De?i, � glum?, a fost la
un pas s? se lase de fotbal la Gala?i ?i s? se apuce de ?ah, la sfaturile antrenorului s?u de
atunci, Petre Grigora?, �Seme� a fost cel mai iubit juc?tor o?elar din acea perioad?. M?rturie
stau desele scand?ri ale numelui s?u dinspre tribune, dar ?i mesajul brig?zii Grupa C din
Peluza Nord: �Cine n-are un Seme s?-?i cumpere�. <br />De?i nu ar fi putut ataca vreodat?
pozi?ia coechipierului Viorel T?nase � inimile noastre, pe Semeghin ni-l aducem aminte cu to?ii
flutur�d, fericit, steagul ro?-alb-albastru � fa?a suporterilor din galerie. E imaginea pe care ?i-o
aduce ?i el aminte cu siguran??. Pentru c? �totdeauna a vorbit cu pl?cere de Gala?i, ?i-a
exprimat bucuria c�tig?rii campionatului ?i a �curajat echipa �aintea confrunt?rilor cu titanii
europeni.<br />Cum a devenit cel mai iubit o?elar? � ciuda pozi?iei defensive ocupate � teren,
Seme a fost un funda? ultraofensiv prin exprimare. Raidurile sale � jum?tatea advers?,
disponibilitatea la efort (care nu-?i d?deau voie s? �trebi dac? a fost la vreun chef � noaptea
dinainte) ?i � special centr?rile de mare clas? � careu, reprezentau principalele sale atuuri.
Micul nostru Beckham a reu?it, cu 13 centr?ri decisive, s? fie cel mai bun pasator din
campionatul intern � 2007. Reu?ita sa este cu at� mai important?, cu c� urm?torul clasat �
acel an era Ovidiu Herea de la Rapid cu doar 8 assist-uri. Dac? mai punem la socoteal? faptul
c? giule?teanul era juc?tor de crea?ie, deci era obligat s? aib? o norm? de pase decisive pe an,
atunci putem �?elege de ce Semeghin poate fi considerat f?r? probleme cel mai bun funda?
st�ga din istoria O?elului. La doar 1,69 metri ?i cu doar 63 de kilograme, Semeghin nu p?rea
neap?rat un fotbalist c� mai mult o inim? ro?-alb-albastr?, transformat? � uragan pe faza
ofensiv?, ?i �tr-un vulcan coleric � ap?rare. De altfel, clinciurile cu adversarii l-au ?i f?cut
faimos � r�dul suporterilor. Stilul s?u aparte de a s?ri furios la g�ul oponen?ilor, doar pentru
a-i m�g�a inofensiv pe cap �tr-un final, a f?cut mereu deliciul publicului. A evoluat � dubla
istoric? �potriva Trabzonsporului ?i � meciurile de calificare �potriva celor de la Lokomotiv
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Sofia, �scriind ?i golul de 1-2 care ne d?dea speran?e la un rezultat pozitiv. De altfel,
experien?a sa european? din trecut a fost de mare ajutor O?elului. � turul cu Trabzon nu se
?tie cum l-a provocat pe cel mai bun om al oaspe?ilor, africanul Yatarra (un fel de Ronaldinho al
turcilor la acea vreme), dar cert este c? adversarul nu a mai �durat ?i l-a lovit pe Seme fiind
imediat eliminat! � retur, Dorin a f?cut un nou meci mare ?i probabil c? to?i g?l??enii care au
ascultat acea partid? de legend? la radio �i aduc aminte cum comentatorul explica felul � care
vulcanicul �Seme� a fost atacat cu o ploaie de brichete de aprigii fani turci. Parc? ni-l ?i
imaginam sc?l?mb?indu-se � fa?a infernalului public turc� De asemenea, mai ?ine?i minte
golul din penalty marcat de Jula, � minutul 90, al meciului retur cu Trabzonspor? Pe una din
relu?rile execut?rii acelui penalty se poate observa o imagine fascinant?: undeva la mijlocul
terenului, un juc?tor �o?elar� st? � genunchi, cu m�nile �preunate a rug?ciune, implor�d
Divinitatea pentru o victorie de neuitat a O?elului. Acel juc?tor era micu?ul sufletist Dorin
Semeghin� Plecarea sa, regretat? enorm de fanii o?elari, dup? doar 65 de meciuri �
ro?-alb-albastru, � ciuda speran?ei �tr-un cuplu n?ucitor Semeghin-S?l?geanu, pe partea
st�g?, a venit � 2008. Din p?cate, fotbalistul a fost scos pe u?a din spate de la O?elul, cum au
p??it �s? ?i al?i fotbali?ti de legend?, fiind trimis la echipa a II-a, acuzat c? nu ?i-ar fi ap?rat
corect ?ansele, de?i totul se rezuma la faptul c? nu semnase prelungirea contractului. Cu toate
acestea, Dorin �i dovedise deja loialitatea c�d a refuzat o re�toarcere la Dinamo!<br />A
r?mas totu?i � Divizia A, la Gaz Metan, cu care a retrogradat din primul sezon, apoi a mai
�cercat Cetatea Suceava, Astra Ploie?ti ?i Gloria Buz?u, �ainte de a reveni definitiv acas?, la
Rapid CFR Suceava, echip? la care joac? constant ?i ast?zi, fiind c?pitanul echipei ?i cel mai
apreciat juc?tor de c?tre suporteri�</p>
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