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src="images/front/giurgiu_ucl.jpg" alt="Gabriel Giurgiu - legenda otelara" width="430" />Clubul
nostru a �plinit 50 de ani de istorie, iar Dun?rea B?tr�? s?rb?tore?te acest num?r jubiliar
printr-o serie de articole dedicate celor 50 de legende ale O?elului, alese de noi ?i prezentate
�tr-o ordine aleatorie. Cum nu exist? o dat? exact? de fondare a clubului, iar sigla ?i actele
oficiale ale FC O?elul Gala?i indic? doar anul 1964, suporterii au privilegiul de a se bucura pe
tot parcursul anului 2014, a?a c? � fiecare s?pt?m�? vom prezenta un nou om care a ridicat
numele forma?iei noastre la rang de mare echip?. Ast?zi a venit r�dul unuia dintre cei mai
constan?i oameni ai echipei ro?-alb-albastre ?i unul dintre c?pitanii acesteia � perioada cea
mai glorioas? a O?elului.  <br />Gabriel Nicu Giurgiu, motorul echipei � mandatele lui Petre
Grigora? sau Dorinel Munteanu, s-a n?scut � Cluj-Napoca pe 3 septembrie 1982. A �ceput s?
joace fotbal la Universitatea din localitate, cel mai iubit club din jude?, cunoscut pentru tradi?ia
de a promova juc?tori crescu?i � propria pepinier?.<br />Primul contact cu echipa mare a celor
de la �U� l-a avut la 17 ani, sezonul 1999-2000, evolu�d �tr-un meci de Divizia B, � anul �
care echipa sa a retrogradat � cea de a treia lig?! Pentru el a urmat apoi un an de pauz? la
nivel de seniori, dup? care a revenit la aceea?i echip?, care �tre timp a promovat �apoi �
�B� de pe prima pozi?ie. �cep�d din acel moment cariera fotbalistic? a lui Gabi �cepe s?
existe, el lans�du-se aproape instantaneu ca juc?tor de baz? ?i evolu�d � 24 de meciuri �
care a �scris ?i un gol. Joac? constant timp de 5 sezoane, la finalul ultimului rat�d la limit?
promovarea � Liga 1. � cel de-al ?aselea sezon, � ciuda evolu?iei foarte bune a echipei sale,
Giurgiu profit? de o ofert? � intersezon ?i face trecerea � primul e?alon cu ?ase luni �aintea
echipei clujene. <br />O?elul, echipa la care alege s? se transfere, reu?ise un retur de senza?ie
� 2006, sub comanda lui Petre Grigora?, astfel c?, pe l�g? oportunitatea de a juca la nivelul
fotbalistic cel mai �alt din Rom�ia, juc?torul avea ?i ?ansa de a lupta pentru obiective mult mai
importante. O?elul Gala?i �i p?strase � mare juc?torii ce d?duser? randament ?i �i betona
acum lotul cu doi dintre fotbali?tii de mare perspectiv? ai ligii secunde. Astfel, Giurgiu sosea la
malul Dun?rii la pachet cu Szekely pentru o sum? �ridicol?� (50.000 de euro), dac? este s?
rememor?m ce au reu?it cei doi la Gala?i. Numele s?u identic cu al unui jude? din Rom�ia �
transform? � ?inta glumelor h�rului antrenor Petre Grigora?, care � boteaz? �C?l?ra?i� �c?
de la primul antrenament, porecl? ce se va ?ine scai de el o perioad?, de?i Giurgiu din Cluj
venise la Gala?i� <em>"Am f?cut o glum?. E un b?iat extraordinar, cu o capacitate de efort
uluitoare. Alearg? de parc? ar fi maratonist"</em>, declara tehnicianul s?u din acea vreme.<br
/>Gabi a debutat � primul e?alon pe 23 februarie 2007, pe stadionul �O?elul�, � victoria cu
3-2 �potriva Unirii Urziceni, meci dup? care presa scrisese c? �Grig� a inventat un nou stil de
defensiv?: �ap?rarea � hait?�. De?i a avut � fa?? juc?tori periculo?i, precum Mara, Onofra?
sau Bila?co, Giurgiu � mijloca? la �chidere - s-a achitat foarte bine de sarcini.<br />La sf�?itul
sezonului evoluase deja � 15 meciuri � Liga 1 f?r? a marca vreun gol ?i �cheia campionatul
pe locul 5, calific�du-se � Cupa UEFA Intertoto unde a evoluat �potriva Slaviei Sarajevo ?i a
celor de la Trabzonspor. Ca o parantez?, ghinionul de a nu marca �tr-un meci cu Rapid, c�d a
lovit bara transversal? la 0-0, s-a rev?rsat asupa echipei noastre care a pierdut acel meci cu
7-0, aceasta fiind cea mai drastic? �fr�gere din istorie pentru g?l??eni! � urma dublei victorii
cu turcii de la Trabzon, O?elul urma s? joace � calific?rile Cupei UEFA din postura de
c�tig?toare a trofeului Intertoto. Din nefericire, drumul O?elului � Europa se sf�?ea dup? dubla
man?? �potriva bulgarilor de la Lokomotiv Sofia, �s? pentru Giurgiu urmau momente ?i mai
frumoase.<br />Dup? doar patru meciuri jucate � urm?torul sezon, cel poreclit �C?l?ra?i�
continua parcursul fotbalistic ascendent, transfer�du-se � Rusia, la Rubin Kazan, pentru
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500.000 de euro! Astfel, valoarea sa era recunoscut? deja pe plan interna?ional, echipa care l-a
cump?rat av�d planuri mari de viitor. De?i era privit la �ceput ca unul dintre cei ce vor construi
viitoarea echip? de cupe europene a celor din Kazan, Giurgiu trece � plan secund dup? ce
forma?ia-fanion a provinciei Tatarstan ajunge pe m�a unor investitori poten?i ?i ambi?io?i. Cu
doar patru meciuri jucate � campionat, Gabi revine la Gala?i sub form? de �prumut, av�d de
ales �tre a juca la O?elul sau a nu juca deloc, din cauza regulamentelor FIFA ce nu mai
permitau legitimarea juc?torilor la mai mult de dou? cluburi �tr-un singur sezon. Dup? ce echipa
din Kazan c�tig? titlul � Rusia, Giurgiu revine campion la O?elul, din postura de juc?tor liber de
contract, de?i, repet?m, plecase � schimbul a jum?tate de milion de euro! Astfel, el �i am�?
fericirea de a juca � Liga Campionilor�<br />Revenirea nu putea fi dec� de bun augur, de
vreme ce, odat? cu plecarea sa, mijlocul echipei noastre �cepuse s? sc�?�e serios. O?elul �i
reg?se?te astfel siguran?a � linia median?, iar metronomul Giurgiu continu? se creasc? � joc.
� sezonul 2008-2009, Gabi joac? de 16 ori pentru forma?ia ro?-alb-albastr?, iar � urm?torul
campionat �i va dep??i limitele cunoscute, evolu�d de 32 de ori ?i marc�d 5 goluri, �potriva
celor de la FC Bra?ov, Poli Ia?i, Ceahl?ul ?i Astra Ploie?ti. Este sezonul � care Giurgiu �i
descoper? ?utul � for??, de la mare distan??, ?i sezonul care va c?li �treaga echip? pentru
campionatul viitor, unul de neuitat pentru fanii g?l??eni. <br />La cap?tul a 28 de meciuri � care
�scrie alte patru goluri, Giurgiu ?i echipa reu?esc s? c�tige un campionat al Ligii 1 deosebit de
tensionat ?i marcat de multe manevre din partea presei centrale sau a adversarilor. Gabi
marcheaz? mai �t� acas? cu Urziceni printr-un nou ?ut violent de la 12 metri, urmat de o
nebunie de gol de la 45 de metri (!) � acela?i meci. Apoi, tot pe propriul teren, �i execut? fosta
sa echip?, printr-o n?prasnic? �rachet? sol-poart?�, de la 30 de metri distan?? ?i �scrie iar
acas?, cu Dinamo, dup? o ac?iune cu dribling � careul advers. La sf�?it, O?elul devenea
Campioana Rom�iei!<br />Au urmat momentele unice din UEFA Champions League, toate
�cepute de Gabriel � teren din postura de titular de drept. Mai mult, Giurgiu a devenit ?i unul
din cei trei marcatori din Liga Campionilor ai O?elului, al?turi de Pena ?i Antal, dup? ce a �scris
pe Na?ional Arena � fa?a elve?ienilor de la FC Basel, lans�d goana spre egalare, de la 0-3,
pe care orice o?elar a crezut-o posibil?, chiar dac? ea nu a mai venit...<br />Continuarea, chiar
dac? nu la fel de glorioas?, a fost una onorabil?, fiind unul dintre juc?torii ce au r?mas l�g?
echip? at� timp c� condi?iile au fost decente. Purt?tor al banderolei de c?pitan � ultima
perioad? a sa la Gala?i, a adunat �c? 87 de jocuri ?i �c? 5 goluri �ainte de a se transfera �
Israel, la Maccabi Netanya, club la care a activat un alt c?pitan de legend? al O?elului: Viorel
T?nase.<br />La final, are un bilan? de 212 meciuri jucate � toate competi?iile pentru O?elul,
concretizate � peste 18.000 de minute pe terenul de joc, 16 goluri ?i 17 pase decisive!! Aceste
cifre superbe � tricoul O?elului, al?turi de constan?a sa din teren, l-au adus la 29 de ani �
vizorul echipei na?ionale, pentru care a debutat �tr-un meci �potriva Braziliei jucat la Sao
Paulo, � care a bifat 24 de minute! De altfel, Gabi Giurgiu afirmase cu ani � urm? urm?toarele:
<em>�Mereu am visat s? joc sub tricolor. Dac? nu ai ?eluri �alte, nu po?i progresa.�</em>
<br />Dac? visul s?u s-a �plinit prin cele dou? prezen?e pe teren sub tricolor, timpul i-a permis
s? ajute ?i la �plinirea viselor o?elarilor. Pentru trofeele c�tigate ?i pentru evolu?iile sale
elegante din teren, Gabriel Giurgiu se �scrie, f?r? doar ?i poate, � galeria marilor juc?tori de
legend? ai O?elului din Gala?i.</p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Gabriel
Giurgiu</strong>: <em>"A fost o perioad? bun? pentru mine la O?elul. Am c�tigat titlul cu
Dorinel Munteanu ?i Supercupa Rom�iei, chiar a fost pl?cut la Gala?i.�</em></p>
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