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Plopeanu a fost unul dintre pu?inii juc?tori aprecia?i de suporteri � turul campionatului. Portarul
ap?rut de nic?ieri a �chis poarta � primele meciuri ale sezonului, dar apoi s-a accidentat ?i am
r?mas f?r? el a?a cum ap?ruse... A r?mas cu doar 6 meciuri la O?elul, � care a �casat 4
goluri, s-a operat, iar acum se preg?te?te pentru o nou? interven?ie chirurgical?. Este clar c?
sezonul s-a �cheiat de mult pentru goalkeeperul de 26 de ani. Iat? ce spune acesta �tr-un
amplu interviu acordat celor de la ProSport:</p>    <br />  <p style="text-align:
justify;"><strong>Drago? Plopeanu:</strong> <em>"Au fost momente c�d m? �gr??asem, dar
micul dejun nu l-am schimbat. Am modificat doar pr�zul ?i masa de sear? pentru c? ajunsesem
la 93 de kilograme ?i eu c�t?resc de obicei 90 kg. � momentul � care sim?i c? ligamentul
�cruci?at e rupt, nu po?i s? te mai ridici de jos. Prima dat? c�d � rupi, pentru c? la mine este a
doua oar?, e o senza?ie foarte ur�?. Atunci c�d am �cercat s? m? ridic, practic genunchiul ?i
piciorul � sine mi-au fugit. Sim?eam c? nu am stabilitate. Acum, a doua oar?, a fost mai u?or.
Mi s-a umflat imediat genunchiul, am sim?it c? ceva nu e OK ?i am sim?it c? genunchiul mi-a
fugit. Speram s? nu fie ligamentul rupt, �s?, din p?cate, doctorul mi-a dat o veste proast?: mi-a
spus c? � afar? de ligamentul rupt, este ?i cartilagiul dus! Am nevoie de dou? opera?ii. �t�
m-am operat � decembrie, pe 17. Domnul doctor mi-a f?cut cartilagiul, acum am fost din nou la
control, la Spitalul de Urgen??. Mi-a spus c? opera?ia a ie?it bine ?i c? � aprilie o s? urmeze
ligamentul �cruci?at. Sper din tot sufletul s? ias? bine, ca � septembrie s? pot �cepe treaba.
Cam ?ase luni e perioada de recuperare. Nu e o perioad? u?oar?. �s? am noroc cu familia
care m? sus?ine, m? sprijin?. To?i sunt al?turi de mine, �i dau seama de momentele prin care
trec. ?i tata vine din sport, �?elege situa?iile astea. Acum e bine, dar imediat dup? opera?ie, nu
aveam nici m?car voie s? pun piciorul jos, eram � c�je ?i �i dai seama ce ghea?? era �
decembrie, � ianuarie. Mergeam peste tot cu taxiul. � special trebuie s? le mul?umesc lui
Ovidiu Burc? ?i domnului Vlad R?pi?c?. La meciul cu CFR Cluj m-am accidentat, am primit o
pas? acas?, am f?cut o piruet? pe picior ?i atunci am sim?it c? am �tins probabil un ligament.
Am continuat s? joc a?a, am for?at ?i poate c-am gre?it � momentul ?la, poate trebuia s? cer
schimbare. Am continuat dou? s?pt?m�i s? fac recuperare ?i dup? dou? s?pt?m�i, am intrat la
antrenament normal. M-am gr?bit ?i la antrenament am resim?it dureri. Atunci, pe finalul
primului antrenament normal, mi-am rupt ligamentul �cruci?at. Culmea, la �ceput au fost ni?te
mici ne�?elegeri la O?elul. N-am fost oprit, nu ne-am �?eles, au fost mai multe discu?ii, nu pot
spune c? a fost ceva special. Au fost ni?te discu?ii, ei c?utau portar, eu terminasem contractul
cu Rapid ?i am fost fericit s? ajung � curtea celor de la O?elul. Nu mai voiam la Rapid, nici
vorb?! A fost o perioad? foarte grea � via?a mea, am suferit foarte mult acolo. La O?elul am
avut foarte mare ghinion de foarte multe ori, ne-a lipsit doar golul. La Boto?ani am avut ocazii:
rat?m noi dou? ocazii imense, singur cu portarul ?i apoi cu poarta goal?, un coleg trage pe
l�g?. Apoi, ei � faza urm?toare ne dau gol, dup? ce au un corner, eu resping p�? la 40 de
metri, scoate mingea la margine ?i vine un juc?tor cu o centrare � fa?a por?ii ?i mingea se
scurge printre cinci juc?tori. Este foarte dificil pentru un portar s? calculeze traiectoria! 1-0, noi
ne-am t?iat, ne-am pierdut �crederea � noi ?i ne-a b?tut Boto?aniul 1-0. Bra?ov. Am avut o
ocazie singur cu portarul, Tudorie, la 1-0. Dac? facem 2-0, meciul se termina ?i atunci luam 3
puncte cu Bra?ovul. Cred c?, � ciuda criticilor, meciurile O?elului au fost spectaculoase, cu
faze de poart?, au fost pl?cute ochiului, pentru c? � fiecare meci au fost ocazii. Nu ne putem
compara cu fotbalul din Anglia, sau fotbalul din Germenia, sau din Italia � Spania. Trebuie s?
realiz?m c? totu?i suntem � Rom�ia ?i lucrurile nu sunt chiar at� de minunate aici. Dac?
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r?m�em � Liga 1, a? vrea s?-mi prelungesc contractul cu O?elul ?i chiar dac? am retrograda,
tot mi-a? dori s? r?m� la O?elul, de?i probabil � Liga a doua clubului � va fi poate imposibil s?
continue f?r? sus?inerea domnului Adamescu. Iar din var?, dac? echipa nu va reu?i s? se
men?in? pe linia de plutire nici � Liga a doua, sper s?-mi g?sesc o echip? � Liga 1, pentru c?
voi fi liber de contract.�</em></p>
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