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/>Dup? cum v-am anun?at noua conducere a O?elului a b?tut palma cu �c? doi juc?tori dup?
readucerea lui Gabriel Emil Jula la echip?. Este vorba despre Iulian Popa, care a jucat ultima
oar? pentru FC Bra?ov ?i R?zvan Gr?dinaru, �prumutat de la Steaua. Iat? mai jos o prezentare
mai � detaliu a celor doi juc?tori:</p>    <br />  <p style="text-align: justify;"><strong>Iulian
Popa</strong> s-a n?scut � ora?ul Victoria (jud. Bra?ov) are 30 de ani ?i joac? pe postul
mijloca? ofensiv, dar poate fi folosit ?i ca extrem? st�ga sau chiar atacant. ?i-a �ceput cariera
� localitatea natal? la Viromet, iar apoi a ajuns la Forex Bra?ov cu care a fost aproape de o
promovare � Liga I, pierz�d �s? � 2007 barajul cu Unirea Urziceni, viitoarea campioan? a
Rom�iei. Dup? ratarea obiectivului, Forex s-a retras p�? � Liga a IV-a, iar Iulian Popa s-a
mutat la CSM R�nicu V�cea. � 2011 a promovat � prima lig? cu Voin?a Sibiu, dup? un alt
baraj, de data aceasta �potriva S?ge?ii N?vodari. A contribuit la urcarea echipei sale �
e?alomul de elit? al fotbalului rom�esc, marc�d 6 goluri � 28 de meciuri jucate ?i fiind ales cel
mai bun juc?tor din Seria a II-a a Ligii a II-a! Voin?a Sibiu a terminat pe locul 16 � Liga I ?i a
retrogradat, dar Popa a fost unul din pu?inii juc?tori de remarcat, fiind golgeterul forma?iei
ardelene cu 6 reu?ite � 29 de partide. Faptul c? este un fotbalist tehnic l-a ajutat s? nu se duc?
�apoi � e?alonul secund, el prinz�d un transfer la FC Bra?ov pentru care a marcat din nou 6
goluri � sezonul 2012-2013, fiind folosit din nou de 29 de ori. Golurile sale � meciurile cu
Pandurii, CS Turnu Severin sau Gaz Metan au fost decisive. Dorit de forma?ii precum Dinamo
sau FC Vaslui, Iulian Popa a r?mas la Bra?ov, dar nu a mai prins dec� turul sezonului
2013-2014 c�d a marcat un gol, fiind exilat apoi la juniori pentru c? a refuzat prelungirea
contractului. El nu a mai jucat un meci oficial din data de 19 decembrie 2013, r?m��d s? se
antreneze singur sau cu juniorii p�? la expirarea contractului cu bra?ovenii, � aceast? var?.
Din acest motiv, Popa nu ?i-a mai g?sit echip?, el primind o m�? de ajutor acum de la O?elul.
R?m�e de v?zut dac? fotbalistul va reu?i s? r?spl?teasc? �crederea conducerii, av�d �
vedere c? este un juc?tor de calitate, care marcheaz? de multe ori spectaculos, dar care nu a
mai jucat de ceva vreme.<br /><strong></strong></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>R?zvan Toni Augustin Gr?dinaru</strong> (19 ani) s-a n?scut la Zimnicea
(jud. Teleorman) ?i ?i-a �ceput junioratul la Dinamo pe c�d avea 12 ani. Dup? doar doi ani s-a
mutat la rivala Steaua de care apar?ine � continuare. Poate evolua pe ambele benzi ale
terenului, dar ?i � centru, la mijloc. � 110 meciuri jucate la juniori a marcat nu mai pu?in de 85
de goluri, lucru care i-a atras porecla de �noul L?c?tu?�. � 2011, pe c�d nu avea �c? 16 ani
�plini?i, a debutat la satelitul Steaua II, pentru care a jucat de dou? ori. Evolu?iile foarte bune
din nou �fiin?ata Lig? a Campionilor pentru Tineret, acolo unde a marcat de 3 ori � cele 6
jocuri contra lui Schalke U19, Basel U19 sau Chelsea U19, l-au propulsat ?i la echipa mare a
Stelei. Aici a jucat 35 de minute � Cup?, alte 90 � Cupa Ligii, plus 4 meciuri � campiomnat,
unul chiar �potriva O?elului (2-2). Mai mult, el a intrat ?i � calific?rile pentru Champions
League, �potriva lui Stromsgodet. Cu toate acestea, cei din Ghencea � consider? �c? lipsit de
experien?? ?i l-au �prumutat pe un an la O?elul, dup? ce au �cercat (f?r? succes) s?-l trimit?
sub aceea?i form? la FC Boto?ani sau Concordia Chiajna. Gr?dinaru este un mijloca? de viitor,
considerat de mul?i cel mai bun t�?r talent al genera?iei sale. Conform transfermarkt.de el
valoreaz? 200.000 de euro.</p>  <p style="text-align: justify;"><strong>R?zvan
Gr?dinaru:</strong> <em>"Provin dintr-o familie care nu are deloc posibilit??i financiare. �i
doresc s? ajung un fotbalist mare ca s?-i pot ajuta s? o duc? mai bine."</em></p>  <p
style="text-align: center;">{youtube}2f-iMUM4Js8{/youtube}</p>  <p style="text-align:
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