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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/dinamo_otelull.jpg" alt="Dan Popescu" width="430" />Unul dintre cei mai
vechi juc?tori din lotul O?elului, Dan Popescu a fost invitatul celor de la Lider Sportiv. �
emisiunea de la Pro FM-Lider FM, funda?ul st�ga a vorbit despre antrenorul Michael Weiss,
juc?torii promova?i de la echipa secund? sau desfiin?area FCM Dun?rea, unde a fost ?i
c?pitan.</p>      <p style="text-align: justify;"><strong>Dan Popescu:</strong> <em>�Acum joc
pe postul meu de funda? st�ga. A fost c� de c� dificil s? joc mijloca? dreapta, a fost decizia
antrenorului, dar nu a avut pe cine b?ga. P?strez leg?tura cu majoritatea colegilor din sezonul
trecut, ei ne sus?in, urm?resc meciurile noastre, sunt al?turi de noi. Sunt probleme dup? cum
?tie toat? lumea. Dintre cei vechi r?ma?i, ni s-au rezolvat o parte din probleme, avem promisiuni
c? p�? la sf�?itul lunii ne vor da restan?ele. Deocamdat? la cei noi nu ?tiu situa?ia. Michael
Weiss este un antrenor OK. Se intereseaz? de situa?ia fiec?rei echipe, este informat, este un
antrenor destul de bun, sper s? vin? ?i rezultatele. P�? la urm? asta conteaz?, s? ai rezultate.
Nu am �ceput s? vorbesc limba german?, antrenorul ne vorbe?te � limba englez?. Acum
suntem �tr-o condi?ie fizic? mai bun?, la �ceput am fost c� de c� obosi?i pentru c? am
�ceput preg?tirea mai t�ziu. Venisem din cantonament, a fost o perioad? destul de grea, acum
s-a mai l?sat din �c?rcare, suntem OK din punct de vedere fizic. Sper s? ar?t?m bine din
punctul acesta de vedere. Am fost accidentat la tendon, acum sunt bine, nu mai am probleme,
trebuie s? ar?t asta ?i � teren. Nu folosesc spanac chiar dac? am porecla Popeye. Numele
�Popeye� mi-a r?mas de la Dun?rea, acum unii �i spun �Popeye� al?ii �Popic?�, al?ii
Popescu. Am vorbit cu to?ii, trebuie s? fim uni?i, s? fim mai aten?i, suntem cam sub?iri
numeric, trebuie s? fim mai aten?i s? nu mai fim elimina?i. Vorbesc cu cei de la echipa a doua
?i eu ?i ceilal?i mai vechi, iar ei ne ascult? sfaturile. Au viitor, dar trebuie s? arate asta � teren,
s? dovedeasc? faptul c? merit? ?ansa primit?. �i pare r?u de ce s-a �t�plat la Dun?rea. Chiar
am vorbit cu cei de acolo �ainte s? se desfiin?eze. Nu credeam c? o s? se ajung? vreodat? s?
se desfiin?eze echipa. Situa?ia este destul de grea, nu au avut cum s? redreseze clubul, erau
foarte multe datorii.�</em></p>
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