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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;" alt="Cristi
Munteanu - Emil Jula - Ovidiu Burca (FOTO Marian Brailescu)"
src="images/front/julanu_emil.jpg" height="250" width="430" />Ca orice juc?tor care se
respect?, Gabriel Emil Jula ?i-a dorit, pe final de carier?, s? ajute echipa care l-a lansat �
fotbalul mare. Din acest motiv, el a acceptat imediat oferta celor de la Universitatea Cluj,
merg�d pe urmele unor fotbali?ti ca Gabriel Paraschiv sau Sergiu Costin, care s-au �tors la
Moreni, respectiv Bistri?a. Din p?cate pentru masivul atacant, dup? doar cinci etape de Liga I,
clujenii l-au aruncat ca pe o m?sea stricat?, chiar dac? inten?iile lui Jula au fost dintre cele mai
bune. <br />Imediat, el a primit o ofert? de la a doua sa cas?, fiind adus la O?elul Gala?i, acolo
unde va r?m�e pe veci �tre legendele clubului, fiind v�ful de atac care a fost cel mai aproape
de a se �cununa cu titlul de golgeter � tricoul ro?-alb-albastru.</p>    <br />  <p
style="text-align: justify;"><strong>Gabriel Emil Jula:</strong> <em>"Modul � care s-a pus
problema la Universitatea Cluj m-a l?sat f?r? cuvinte. Mesajul din partea clubului a fost
urm?torul: pleac? sau te vei antrena prin parcuri! Accept situa?ia, dar poate a? fi meritat s? se
procedeze altfel � ceea ce m? prive?te, av�d � vedere v�sta ?i experien?a pe care o am.
Venisem acas? � ora?ul meu,� voiam s? dau totul pentru Universitatea. S-ar fi putut g?si o
solu?ie, nu s? fiu for?at s? plec brusc. M? bucur �s? c? �tr-un timp scurt mi-am g?sit un
angajament. Sper ca la noua mea echip? s? le demonstrez acelora care s-au comportat astfel
cu mine c? s-au �?elat. N-am crezut c? mi se va �t�pla ?i mie, dar tr?im � Rom�ia! Sunt
pu?in emo?ionat, m-am �tors la O?elul unde am avut cea mai frumoas? perioad? din cariera
mea. Am aceptat f?r? s? ezit pentru c? vreau s? pun um?rul la redresarea echipei. Am �c?
motiva?ie ?i pl?cerea de a juca fotbal. �totdeauna �i va fi dor ?i de antrenorul �Grig�, datorit?
lui am plecat la mai bine � Germania. Am avut ?ansa s? joc � Bundesliga al?turi de mari
fotbali?ti.�</em><br /><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Ovidiu
Burc?</strong>: <em>�Am b?tut palma cu Gabriel Jula, aveam nevoie de un v�f cu
experien?a lui. Este un juc?tor care a adus foarte multe echipei O?elul. � compartimentul
ofensiv aveam nevoie de juc?tori, pe l�g? Tudorie, care este un t�?r de mare perspectiv?, ?i
Cristian Cristea. Emil Jula ne poate ajuta, el cunoa?te echipa, ora?ul, este � form? fizic?
bun?...�</em><br /><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Gabriel Emil
Jula</strong> s-a n?scut pe 3 ianuarie 1980 la Cluj-Napoca ?i a �ceput fotbalul la Universitatea
din localitate. A mai jucat � ordine pentru O?elul Gala?i, Energie Cottbus, MSV Duisburg,
Anorthosis Famagusta, VfL Osnabr�ck, Ceahl?ul Piatra Neam? ?i din nou acas? la
Universitatea Cluj, de unde revine acum la noi.<br />Emil Jula e un atacant masiv, la cei 1,92 m
pe care � m?soar?. E genul de v�f de careu, f?r? vitez? sau dribling, �s? cu mobilitate, joc
aerian ?i un extraordinar sim? al por?ii. <br />� 2006-2007, cu 14 goluri, a fost golgeterul
forma?iei ro?-alb-albastre, aportul s?u la calificarea � Cupa UEFA Intertoto, de pe locul 5 �
campionat, neput�d fi pus la �doial?. Jula a fost poate cel mai bun executant de lovituri de
pedeaps? din istoria O?elului, el rat�d o singur? dat? un astfel de procedeu, dar trebuie
precizat c? ?i atunci a revenit imediat ?i a �cheiat faza cu gol! �Gulliver� a jucat timp de dou?
sezoane la O?elul Gala?i, totaliz�d 65 de meciuri ?i 31 de goluri �scrise � Divizia A, cu o
medie superb? de aproape un gol la dou? meciuri! Mai mult, chiar ?i � doar 4 meciuri de Cupa
Rom�iei a marcat de alte 3 ori� <br />De asemenea, a participat � Cupa UEFA Intertoto,
marc�d 3 goluri � 4 meciuri ?i ob?in�d primul trofeu din istoria clubului nostru, la care aportul
s?u a fost unul imens. Poate cel mai important gol �scris pentru O?elul e cel din �infernul� de
la Trabzon, unde Jula �chidea tabela la 1-2 � minutul 88, marc�d dintr-un penalty pe care tot
el l-a scos! Golul s?u a consfin?it victoria � dubl? man?? contra unei forma?ii mult mai
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valoroase pe h�tie, cea a Trabzonsporului, ?i a adus O?elului primul trofeu din istorie! <br
/>Toate golurile pe care le-a �scris pentru echipa noastr? i-au adus un binemeritat loc � istoria
gloriilor clubului, � sezonul 2007/2008, cu 17 goluri �scrise fiind foarte aproape de titlul de
golgeter al Rom�iei! Din aceste motive, Dun?rea B?tr�? l-a trecut pe Jula � r�dul celor 50 de
legende ale clubului la 50 de ani de la fondarea O?elului.</p>
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