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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/emil_spirea.jpg" alt="Emil Spirea in actiune" width="430" />Echipa noastr? a
�plinit 50 de ani de istorie, iar Dun?rea B?tr�? s?rb?tore?te aceast? cifr? jubiliar? printr-o serie
de articole dedicate celor 50 de legende ale clubului, 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 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 om care a ridicat numele forma?iei
noastre la rang de mare echip?. Continu?m azi cu un mijloca? de legend?, poate unul dintre cei
mai constan?i fotbali?ti pe care i-a avut O?elul: Emil Spirea.</p>      <p style="text-align:
justify;">Emil Spirea s-a n?scut la 8 februarie 1969, la Bucure?ti. Chiar dac? se ?tie c? cei din
capital? n-au fost niciodat? bine v?zu?i la Gala?i, mijloca?ul brunet a r?mas cu siguran?? �
inimile fanilor care i-au v?zut evolu?iile pline de succes � at�ea partide pentru O?elul, la
mijlocul anilor �90. <br />Primul contract de juc?tor profesionist l-a prins � 1987, la doar 18 ani,
� jude?ul Vaslui. El joac? � Divizia B pentru FEPA �74 B�lad timp de doi ani, dup? care va fi
transferat de FCM Bra?ov, echip? ce activa � primul e?alon. R?m�e ?i aici timp de doi ani, �
care forma?ia sa se claseaz? onorant pe locurile 7 ?i 9, dup? care pleac? la Politehnica Ia?i,
unde va activa timp de 4 sezoane din nou � Divizia B.<br />Ca ?i Haraga sau Dobrea, de la
Politehnica Ia?i este remarcat de O?elul, iar anul 1994 � aduce din nou transferul� � �A� la
Gala?i, loc de care se va �dr?gosti ?i unde va r?m�e p�? � 2001.<br />Emil Spirea a fost
genul de juc?tor polivalent, el activ�d la O?elul pe diverse posturi, at� defensive, c� ?i
ofensive, dar pozi?ia de mijloca? la �chidere l-a prins cel mai bine. Un adev?rat metronom, cu
evolu?ii constant sigure, brunetul poate fi comparat pentru suporterii mai tineri cu un Gabriel
Giurgiu � zilele sale bune!� Posesor al unui ?ut n?prasnic ?i de calitate, el a aruncat � c�eva
r�duri tribunele � aer cu execu?iile sale magistrale. De altfel, a f?cut parte din Genera?ia de
Aur a fotbalului g?l??ean, �tr-o echip? de tunari cu Vali ?tefan, Ion Gigi, Costin Male?, Viorel
T?nase sau C?t?lin Tofan.<br />A fost genul de juc?tor mai pu?in vizibil, �s? cele 172 de jocuri
pentru O?elul de-a lungul celor 7 ani petrecu?i pe malul Dun?rii, vorbesc de la sine. De altfel, �
sezonul 96-97 a fost premiat � direct la TVR pentru golul etapei, �tr-o vreme � care
�can-can-ismele� nu puseser? gheara pe televizuni. <br />Perioada � care Spirea a activat la
O?elul este exact aceea � care echipa noastr? devine �Campioana Provinciei�, mult? lume
consider�d c? fotbali?tii din acea vreme erau mai puternici poate chiar ?i dec� cei care au
c�tigat campionatul. O victorie cu 4-3, � Giule?ti, � inferioritate numeric?, dup? o revenire de
la 1-3, e doar un exemplu care poate l?sa pe oricine f?r? replic?. Generatia din care face parte
Spirea a participat de dou? ori � Cupa UEFA. � sezonul 1997-1998, adun? 74 de minute de
joc � dubla de trist? amintire cu HIT Gorica, iar � sezonul 1998-1999 str�ge 354 de minute �
4 jocuri, �potriva macedonenilor de Sloga Jugomagnat, dar ?i a danezilor de la Vejle BK.<br
/>� 2001, la 32 de ani, Emil Spirea pleac? s? joace pentru Laminorul Roman, �?evarii� av�d
la acea dat? un plan prin care ar fi urmat s? ajung? pe prima scena fotbalistic? ?i cu ajutorul
unui astfel de juc?tor experimentat. <br />Ultima �gar?� fotbalistic? o alege la Br?ila, unde
joac? un sezon pentru Dacia Unirea, � 2002-2003, dup? care renun?? la fotbal � totalitate,
stabilindu-se � T�govi?te. Din p?cate, este unul din juc?torii mai �timizi� cu presa, el
disp?r�d complet din peisajul fotbalistic actual, spre deosebire de colegii s?i de genera?ie care
�c? mai pot fi localiza?i cu u?urin??.</p>  <p><img style="margin: 5px 5px 0px 0px;
vertical-align: middle;" src="images/front/spirea.jpg" alt="Spirea sarbatorind golul victoriei"
width="640" /></p>  <p><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; vertical-align: middle;"
src="images/front/spirea_emil.jpg" alt="Spirea incadrat de alte doua legende: Pelin si Tofan"
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