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Într-un interviu acordat site-ului oficial al clubului nostru atacantul Emil Gabriel Jula, devenit
între timp antrenor secund, a vorbit despre revenirea la Oţelul din toamna trecută, cum a fost în
Bundesliga, accidentarea care l-a silit să se îndrepte spre antrenorat şi suporterii echipei
gălăţene. Iată ce a a avut de spus legenda roş-alb-albastră:

“Sincer nu m-am mai gândit că mă voi mai întoarce la Oțelul după ce am plecat, dar când am
primit telefon de la Ovidiu Burcă nu am ezitat și am răspuns pozitiv pentru că de la Oțelul am
plecat în fotbalul la care doar visam. Pot să zic că e o diferență faţă de 2008. Din păcate, am
găsit clubul într-o situație dificilă așa cum sunt și alte cluburi din țară. Am găsit o situație grea,
dar la nivelul conducerii lucrurile s-au pus o linie dreaptă, din păcate pe partea fotbalistică avem
probleme foarte mari. Sincer, sunt optimist și am încredere că vom reuși să redresăm echipa.
Echipa are potențial, acum avem nevoie sâmbătă de 3 puncte pentru a spera în continuare.
Băieții au nevoie de o victorie pentru moral și sunt singur că odată cu venirea unei victorii sau
marcarea unui gol vor avea mare încredere în ei, ne vom descătușa. Nu regret că am plecat şi
Oțelul a realizat o performanță extraordinară, dar eu am avut șansa să evoluez într-un
campionat puternic, să joc alături de jucători de națională, împotriva unor jucători extraordinar
de valoroși. Să joci weekend de weekend cu 50 de mii de suporteri în tribună, nu poate fi vorba
de niciun regret. M-am bucurat, aș fi ipocrit sa spun că nu am simțit ceva. Am luat parte la cea
mai mare performanță până la câștigarea campionatului, mi-a plăcut și am urmărit cu interes,
am reușit să intru și eu în vestiarul din Germania cu pieptul înainte, mândru că echipa la care
am evoluat a câștigat campionatul și a reprezentat România în Champions League. A fost o
lovitură pentru toate echipele această decizie de a retrograda 6 formații. Oțelul a avut de suferit
și prin situația în care se află patronul, asta a avut un impact asupra echipei. De asemenea, au
venit mulți jucători, au plecat, s-au schimbat și antrenorii. Nu e o situație ușoară, e greu,
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jucătorii nou-veniți, din punctul meu de vedere, încă nu s-au adaptat așa cum speram noi, din
păcate nu e timp și nu putem avea răbdare cu ei. Noi suntem în continuare optimiști, suntem
alături de băieți, acum e de datoria lor să ne răspundă pozitiv așteptărilor noastre. Îmi e greu să
spun ceea ce simt din cauza acestei probleme cu accidentarea pe care o am și din cauza
căreia nu mai pot să joc fotbal. Nu acesta era planul pentru retragere, a venit într-un moment în
care nu mă așteptam, dar oricât de mult mi-aș dori piciorul nu mă lasă. Eu am încredere în
baieții pe care îi avem în atac, din păcate asta e viața unui atacant, nu dai gol, iar echipa suferă.
Nu credeam să fie așa de greu să fii antrenor secund. Aș intra în teren, vorbesc în numele
tutoror celor care s-au lăsat de fotbal. Mâna întinsă de Selymes, să vin alături de el și de staff
m-a făcut să trec mai ușor pe această situație și încerc să mă adaptez și să învăț. Lucrez alături
de oameni cu experiență și încerc să îmi fac treaba, cred că îmi voi dori să continui. E devreme
să vorbesc despre ceea ce cred eu despre fotbal. Acumulând experiență în cariera mea,
lucrând cu mulți antrenori, știu că toată lumea folosește acest clișeu că a învățat de la fiecare,
dar am avut privilegiul să lucrez cu mulți antrenori din țări diferite și să învăț filosofia fiecăruia.
Cu siguranță, experiența din Germania mă va ajuta și îmi voi concentra atenția pe ceea ce am
trăit acolo. Știu ce înseamnă un mediu sănătos și nu mă refer doar la partea financiară sau la
condițiile de antrenament, pur și simplu ceea ce înseamnă un antrenament, pregatirea lui. Am
încredere în mine, mă cunosc, îmi știu caracterul și voi face ceea ce am iubit toată viața. Primul
antrenor care mi-a influențat cariera este Petre Grigoraș, nu e niciun secret. Al doilea a fost un
antrenor neamț cu care am lucrat doi ani și jumătate. Mi-a plăcut nebunia lui, era un antrenor
nebun în sensul bun. Mi-au plăcut metodele lui de antrenament și filosofia pe care o vedea
asupra fotbalului și chiar am învățat mult. De la Grig am învățat, și voi implementa dacă voi
ajunge vreodată să conduc o echipă, să le dau jucătorilor plăcerea de a juca fotbal. Nu cred că
este jucător care să fi lucrat cu domnul Grigoraș care să nu spună asta. Le repetăm și noi
jucătorilor zi de zi, să aibă plăcere. E mai ușor să alergi cu mingea decât fără minge. Suporterii
nostri sunt minunați, sunt alături de noi în situația noastrădificilă. Sunt suporteri de apreciat, au
înțeles situația și e un sentiment plăcut să îi ai aproape. Sperăm să fie în continuare să ne
susțină și noi vom încerca să nu îi dezamăgim.”
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