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<p style="text-align: justify;" /><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/gelu_popescu.jpg" alt="Gelu Popescu la retragerea din cariera de fotbalist"
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 erou
care a ridicat numele forma?iei noastre la rang de mare echip?. A venit r�dul unui fost juc?tor
?i om de conducere la O?elul timp de 32 de ani!  <br />N?scut pe 19 septembrie 1958 la
Barcea, � jude?ul Gala?i, Gelu Popescu a devenit unul dintre cei mai reprezentativi oameni din
istoria O?elului, dac? lu?m � calcul perioada petrecut? la gruparea ro?-alb-albastr?.<br />Gelu
Popescu a �ceput fotbalul la v�sta de opt ani, la �Poli� Gala?i, dar la scurt timp a trecut la
O?elul al?turi de antrenorul s?u de atunci, Justin Apostul, fost portar de lot na?ional.<br
/><em>�M-am apucat de fotbal la Poli ?i � scurt timp am trecut la O?elul, cred c? prin 67-68
se �t�pla asta. Am jucat de la �ceput pe post de funda? lateral, nu conta pe ce parte. Uneori
mai jucam ca mijloca?, iar asta se �t�pla ?i mai t�ziu la seniori. Dar ca post de baz? am fost
funda? dreapta�</em>, ne-a spus Gelu Popescu despre startul carierei sale.</p>  <p
style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>La 14 ani, titular la
�Jude?�</strong></span><br />Agilitatea sa din teren ?i determinarea ie?it? din comun, i-au
f?cut pe antrenorii g?l??eni ai vremii s?-l propulseze �c? de la v�sta de 14 ani la nivelul ligii a
patra. La �jude?� cum se spunea pe-atunci. Nivelul era mult mai ridicat dec� acum, iar un
pu?ti de 14 ani s? joace cu seniorii era un lucru rar �t�nit. �s? Gelu Popescu s-a dovedit a fi
genul de om care trece peste orice provocare a vie?ii.<br />A urmat apoi trecerea la Ancora
Gala?i, � perioada 1977-1979, timp � care a jucat ?i pe la ASA C�pulung Muscel c� a
efectuat stagiul militar. Dup? ce a terminat armata a ajuns la FCM Gala?i, care urma s? devin?
FCM Dun?rea � apropierea zilelor noastre, chiar � primul e?alon. Dup? dou? sezoane
petrecute la FCM Gala?i, era timpul pentru o nou? provocare pentru Gelu Popescu.</p>  <p
style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Instalat la O?elul
pentru 32 de ani</strong></span><br />Din anul 1982 stadionul �O?elul� i-a devenit a doua
cas? lui Gelu Popescu, odat? cu trecerea la gruparea care � prezent celebreaz? 50 de ani de
existen??. Din vara anului 1982, de c�d s-a transferat la O?elul, Gelu Popescu a urmat o
cariar? de 32 de ani � slujba clubului fanion al ora?ului.<br /><em>�� var?, � 1982, O?elul
voia s?-?i fac? lot puternic pentru promovarea � prima lig?. Antrenor era pe atunci Traian
Iv?nescu. Am acceptat, au venit mai mul?i juc?tori atunci, dar a mai durat pu?in p�? s-a sudat
echipa, abia apoi am ob?inut promovarea�,</em> a spus Gelu Popescu.<br />Au mai trecut
c�eva sezoane ?i c�eva nume pe banca O?elului. Marin Olteanu, Angelo Niculescu, Ion
Morohai, Mircea Drida ?i �cuplul� Costic? R?dulescu � Ioan Sdrobi?. Cu cei doi pe banca
tehnic?, cu Gelu Popescu pe teren, s-a ob?inut prima promovare � Divizia A pentru O?elul.<br
/><em>�Atmosfera a fost de vis, promovarea de atunci a �semnat foarte mult pentru oameni.
Era alt? atmosfer? fa?? de ce-i acum. Lumea iubea sportul, exista emula?ie � jurul sportului ?i
se umplea stadionul la aproape orice meci. Am avut pl?cerea s? fiu fotbalist � vremea � care
lumea iubea cu adev?rat sportul�.</em></p>  <p style="text-align: justify;"><span
style="text-decoration: underline;"><strong>Om de baz? �potriva marelui
Juventus</strong></span><br />7 septembrie 1988. Ziua pe care Gelu Popescu n-o poate uita
niciodat?. �E ca prima dragoste, care nu se uit? niciodat?�. <br />Dup? un sezon nesperat de
bun reu?it de O?elul, care a �cheiat campionatul pe locul patru, a urmat participarea � Cupa
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UEFA. Adversarul stabilit era cel mai dificil posibil � Juventus Torino, cea mai � vog? echip? a
acelei perioade. <br /><em>�L-am avut ca adversar direct pe Cabrini�</em>, �i aduce aminte
Gelu Popescu. Marele Cabrini n-a mi?cat � fa?a d�zului nostru o?elar. O?elul a c�tigat cu 1-0
?i a reu?it o victorie de r?sunet, care a f?cut �conjurul lumii.<br /><em>�� acel moment era
cea mai mare victorie a unei echipe rom�e?ti reu?ite � plan european. Diferen?a era uria??,
iar ei ne-au luat pe sus. Noi i-am luat tare ?i s-a v?zut. Ne-am f?cut jocul ?i am c�tigat � fa?a
unui public de poveste. Nici p�? � ziua de azi nimeni din Rom�ia n-a mai b?tut Juventus. Este
victoria de referin?? a carierei mele de juc?tor ?i m? m�dresc cu performan?a reu?it? al?turi de
colegii mei de atunci�</em>, a spus Gelu Popescu.</p>  <p style="text-align: justify;"><span
style="text-decoration: underline;"><strong>Pleca al?turi de suporteri cu tramvaiul de la
stadion</strong></span><br />Un aspect important de men?ionat despre cariera lui Gelu
Popescu este ?i c? era un juc?tor popular � r�dul publicului. Era unul dintre cei mai aprecia?i
juc?tori, pentru devotamentul s?u de joc, spiritul de sacrificiu ar?tat. La finalul meciurilor
disputate pe teren propriu, Gelu Popescu pleca de la stadion cu tramvaiul, care era plin de
fani.<em> �Era o pl?cere s? fiu al?turi de suporteri, e adev?rat c? plecam cu tramvaiul de la
stadion dup? meci ?i era plin de oameni care plecau de la meci. To?i sportivii erau privi?i cu
simpatie. La orice eveniment sportiv venea lumea s? vad?, se bucurau oamenii de
spectacol�.</em></p>  <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration:
underline;"><strong>Devenit c?pitan ?i model pentru cei tineri</strong></span><br />Dup?
meciul cu Juventus la O?elul a urmat un declin, dar Gelu Popescu a r?mas loial clubului ?i a
preferat s?-i ajute pe cei tineri s? creasc? � jurul s?u. A devenit c?pitan de echip? ?i omul de
baz? din vestiar. Era preg?tit? urm?toarea genera?ie, valul t�?r ?i talentat de juc?tori din care
f?ceau parte T?nase, Tofan, ?tefan, Male?, Gigi, State, Chebac, Budac?. <br /><em>�Dup?
perioada Juventus au avut loc schimb?ri majore la nivelul condi?iilor ?i la componen?a lotului.
Mul?i au plecat ?i s-a f?cut un schimb de genera?ii. Au ap?rut tinerii � echip?, care s-au
dovedit a fi o genera?ie extraordinar?�.</em><br />Cu Ion Morohai antrenor s-a f?cut trecerea
major? de la genera?ia Juventus la cea urm?toare, a tinerilor g?l??eni, iar cu Ion Moldovan pe
banc? s-a reu?it din nou promovarea � prima lig?. � tot acest timp, Gelu Popescu a r?mas la
O?elul ?i a jucat meci de meci cu aceea?i determinare caracteristic?. <br />S-a retras � 1994,
c�d noua genera?ie de juc?tori a devenit capabil? s?-?i poarte de grij? ?i f?r? Gelu Popescu,
omul de n?dejde al O?elului. Mai mult, � ultimul sezon, a fost ?i antrenor secund. A str�s
pentru O?elul 158 de partide � prima lig?. <br /><em>�Genera?ia aceea a g?l??enilor putea
s? c�tige campionatul ca valoare ?i ca talie. A fost una de excep?ie ?i chiar a ob?inut rezultate
importante pentru fotbalul g?l??ean�.</em></p>  <p style="text-align: justify;"><span
style="text-decoration: underline;"><strong>Administratorul bazelor sportive p�? �
2014</strong></span><br />� ciuda faptului c? imediat dup? retragere a intrat � conducerea
administrativ? a clubului, Gelu Popescu ne-a spus c? ?i-ar fi dorit s? devin? antrenor.
<em>�V? spun foarte sincer c? nu m-am g�dit atunci c? voi r?m�e at�ia ani � conducere.
Mi-ar fi pl?cut s? devin antrenor, am ?i fost secund spre finalul carierei. A?a a fost conjunctura
atunci ?i am r?mas al?turi de O?elul � continuare�.</em><br />Gelu Popescu a fost timp de
20 de ani administratorul bazelor sportive la O?elul, vreme � care echipa sa de suflet a reu?it ?i
c�tigarea campionatului. <em>�A fost o bucurie extraordinar? ?i a fost o completare a tot ceea
ce s-a reu?it la O?elul p�? atunci�.</em> <br />De?i era recunoscut pentru pricepere � ceea
ce f?cea, anul 2014 a fost finalul leg?turii sale la O?elul. Gelu Popescu a fost demis de c?tre
Lucian Ciofoaia, administratorul special al grup?rii ro?-alb-albastre, care intrase � insolven??
�tre timp. Insolven??, termen care n-ar avea ce s? caute � fotbalul pe care l-a practicat Gelu
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Popescu ?i genera?iile pe care le-a avut al?turi�</p>  <p style="text-align: justify;">Dup? 33 de
ani petrecu?i � slujba O?elului, Gelu Popescu este un adev?rat simbol al echipei �fiin?ate �
1964, care a tr?it � interiorul clubului ?i a participat activ la cele mai frumoase momente din
istoria sufl?rii o?elare � cei 50 de ani de existen??.</p>
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