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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/apostol_iulian.jpg" alt="Iulian Apostol stie valoarea adevarata a Diamantului
Cernat" width="430" />Fostul juc?tor al O?elului, g?l??eanul Iulian Apostol, a afirmat la
DolceSport c? Florin Cernat este un fotbalist mai bun chiar ?i dec� Lucian S�m?rtean, dar a
precizat c? lumea nu ?tie acest lucru �c?, deoarece �Diamantul� a jucat � afara grani?elor de
la o v�st? fraged?. Fost coleg de genera?ie cu Cernat, Apostol nu �?elege de ce fotbali?ti cu
asemena talent, precum cei doi, nu au fost selec?iona?i mai des la na?ional?.</p>      <p
style="text-align: justify;"><strong>Iulian Apostol</strong>: <em>"Cernat are un plus fa?? de
S�m?rtean. Este un fotbalist talentat cum nu vom mai vedea � urm?torii 30 de ani, dar n-a fost
exploatat. A plecat repede din ?ar?, lumea de aici nu prea � ?tie. Are talent de la Dumnezeu.
Eu � ?tiu de la 7 ani. E ca Messi, care se joac? la fotbal. Nu a dezvoltat ceva anume, are
calit??i native. Cernat sau S�m?rtean merit? un salariu foarte mare, pentru c? sunt juc?tori
care fac diferen?a, care �c�t? spectatorii, nu mai e nimeni ca ei. Cernat are vreo 14 selec?ii la
na?ional?, iar S�m?rtean vreo 10... De ce n-am fructificat astfel de juc?tori? Noi ne lu?m de ei.
Dar numai ei sunt de vin?? Selec?ionerii trebuiau s? fie mai aten?i la ace?ti juc?tori. Rom�ia nu
a ?tiut s? profite de pe urma unor astfel de fotbali?ti.�</em></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Iulian Apostol</strong> a fost la r�dul s?u unul dintre cele mai bune produse
pe care le-a dat fotbalul g?l??ean � ultimele dou? decenii. Din p?cate, mijloca?ul nu a reu?it s?
se impun? aici, av�d performan?e de greu de egalat, dar mereu la echipe din afara ora?ului
nostru.<br />S-a n?scut la Gala?i pe 3 decembrie 1980 ?i ?i-a �ceput cariera la Dun?rea din
localitate. La numai 16 ani a debutat � Divizia B, evolu�d timp de 4 sezoane la Dun?rea, cu o
mic? pauz? � 1997-1998 c�d a fost �prumutat la O?elul, dar nu aprins niciun meci � culorile
ro?-alb-albastre, nereu?ind s? se impun? � �Echipa de Aur� de atunci. Ne�?elegerile dintre
concitadinele O?elul ?i Dun?rea au f?cut ca t�?ra speran?? s? ajung? la forma?ia de prim? lig?
Astra Ploie?ti, contra sumei derizorii de 5000 de dolari. Nu a jucat �s? niciun meci pentru
prahoveni, fiind trimis la satelitul acestora � Metalul Plopeni, pentru ca apoi s? fie transferat la
Gloria Buz?u, cu care a ratat de pu?in promovarea la barajul cu Poli AEK Timi?oara. <br />La
acela?i baraj, O?elul Gala?i avea s? retrogradeze fiind �vins? de FC Bihor, iar drumurile
juc?torului ?i echipei fanion a Gala?iului aveau s? se �tretaie din nou. De?i retrogradat?,
O?elul revenea � Liga I, dup? fuziunea dintre Astra ?i Petrolul, iar Iulian Apostol se �torcea �
sf�?it acas?, adus de pre?edintele de atunci Nicolai Boghici, dar doar ca �prumut. Sezonul
care a urmat, a fost unul � care Apostol avea s? demonstreze � sf�?it de ce era � stare. Cu
20 de meciuri jucate ?i dou? goluri, mijloca?ul era unul dintre artizanii calific?rii forma?iei
noastre � finala Cupei Rom�iei, urmat? de o participare meritorie � Cupa UEFA. Din p?cate,
� timp ce cota lui Apostol a crescut enorm, O?elul s-a lovit de grave probleme financiare din
nou ?i nu l-a putut p?stra. Mijloca?ul a ajuns la Farul Constan?a, care a pl?tit suma cerut? de
defuncta Astra Ploie?ti. <br />?i totu?i, chemarea Gala?iului nu i-a fost indiferent?, iar juc?torul
a revenit acas? � 2006, pun�d um?rul al?turi de al?i 17 fotbali?ti nou-veni?i la salvarea
O?elului de la retrogradare. Ca de fiecare dat? �s?, a trebuit s? plece dup? numai un sezon.
Directorul general Marius Stan a declarat pe atunci c? O?elul nu beneficiaz? de 200.000 de
dolari pentru a-l cump?ra definitiv de la Farul, iar Apostol a fost nevoit s? revin? la malul M?rii
Negre. <br />A fost ultima oar? c�d fotbalistul a �br?cat tricoul O?elului. Dar regretele r?m�,
deoarece, din acel moment, Iulian Apostol a cunoscut o perioad? extraordinar? pentru el cu o
final? de Cup? � tricoul Farului, meciuri � Intertoto sau Europa League, totul culmin�d � 2009,
c�d a c�tigat titlul al?turi de Unirea Urziceni, pentru care a� bifat apoi 6 partide � Champions
League! Aceste succese au fost �cununate de prima convocare la na?ional?, pentru care a
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jucat � total 7 meciuri, marc�d un gol.</p>
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