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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/giurgiu_gabriel.jpg" alt="FOTO Marian Brailescu" width="430" />C?pitanul
O?elului, Gabriel Giurgiu, care a devenit liber de contract � aceast? var?, a semnat ast?zi o
�?elegere pe un an cu forma?ia nou-promovat? din Israel, Macabi Netanya. De?i s-a vorbit de
interesul Universit??ii Cluj sau al celor de la Steaua, mijloca?ul la �chidere a prins un contract
mult mai bun � afara ??rii. La Maccabi Netanya a mai evoluat un alt c?pitan de legend? al
O?elului, Viorel T?nase, care a jucat acolo timp de doi ani, dup? plecarea de la O?elul din
1999.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Clubul israelian este unul de tradi?ie � �?ara
Sf�t?� fiind fondat � 1934 ?i c�tig�d campionatul � 5 r�duri. Noua forma?ie a lui Giurgiu a
revenit � prima divizie din Israel � acest an, dup? ce retrogradase � 2012. <br />O?elul nu va
�casa niciun ban � urma acestei plec?ri, deoarece juc?torului de 31 de ani � expira contractul
la 30 iunie. Conducerea noastr? i-a f?cut o ofert? pe bani mai pu?ini mijloca?ului � iarn?, pe
care fotbalistul a refuzat-o.<br />Originar din Cluj-Napoca, Gabi Giurgiu a sosit prima oar? la
Gala?i � anul 2007, el semn�d apoi cu Rubin Kazan dup? numai un an ?i aduc�d 500.000 de
dolari � contul clubului de la malul Dun?rii. A revenit la O?elul � 2008, ca �prumut, ?i apoi �
2009 definitiv, sosind gratis de la echipa din Rusia! Fotbalistul a mai evoluat � cariera sa la
Universitatea Cluj, timp de 7 sezoane, pe vremea c�d aceasta se afla � Liga a II-a. Per total a
str�s 193 de meciuri � tricoul ro?-alb-albastru, marc�d 16 goluri ?i fiind o prezen?? constant?
ca titular � toate competi?iile � care a fost angrenat? echipa noastr?. De asemenea, num?rul
29 pe tricou de la O?elul, are dou? prezen?e � na?ionala Rom�iei din postura de component
al forma?iei g?l??ene. A fost campion ?i supercampion cu O?elul � 2011, plus titular de drept
� cele 6 jocuri disputate de echipa noastr? � Champions League.<br /><strong></strong></p> 
<p style="text-align: justify;"><strong>Gabriel Giurgiu</strong>: <em>"Nu cred c? mai putea fi
vorba de vreo prelungire, � condi?iile de acum de la O?elul. Mi s-a propus ceva � iarn?, dar nu
am acceptat. �s? a fost o perioad? bun? pentru mine. Am c�tigat titlul cu Dorinel Munteanu ?i
Supercupa Rom�iei, chiar a fost pl?cut la Gala?i.�</em></p>
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