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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/burcea_nae.jpg" alt="Nae Burcea" width="430" />Nae Burcea, cel despre
care mul?i spun c? a fost cel mai bun fotbalist pe care l-a avut O?elul, ar fi �plinit ast?zi 60 de
ani, dac? nu ar fi trecut � nefiin??. La sf�?itul anului 2014, c�d O?elul a �plinit 50 de ani de la
�fiin?are, Nae Burcea a fost premiat post-mortem de c?tre Dun?rea B?tr�?, prin intermediul
so?iei sale. El a fost aclamat de suporterii prezen?i la eveniment ?i trecut � lista celor 50 de
legende ale clubului ro?-alb-albastru. Dumnezeu s?-l odihneasc? � pace! Mai jos pute?i citi
legenda lui Nae Burcea...</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Despre Nicolae Burcea s-a
scris mult la final. Am fi preferat cu to?ii s? nu fie nevoie s? se scrie atunci � 2009� <br />Nae
Burcea s-a n?scut s-a n?scut pe 7 februarie 1955, � localitatea Dr?c?ani din jude?ului
Teleorman, unde �cepe ?i fotbalul � mod organizat. La v�sta de 16 ani intr? � contact cu lotul
na?ional de juniori, �preun? cu al?i viitori juc?tori importan?i, cum ar fi Ilie Balaci sau Marcel
R?ducanu. Per total a str�s 30 de selec?ii � diferitele reprezentative de tineret.<br />� 1973
este adus la FC Arge? Pite?ti, prosp?ta campioan? a Rom�iei, unde a jucat al?turi de Dobrin,
cu care a ?i fost asem?nat ulterior. A debutat pentru prima echip? a pite?tenilor �tr-un meci cu
Politehnica Ia?i, �cheiat cu scorul de 1-1, Nae pas�d decisiv pentru golul echipei sale. �
sezonul 1972/1973 FC Arge? a �cheiat campionatul pe locul 3. A v?zut marele Real Madrid pe
viu, pe scaunul cel mai aproape de teren la singura victorie rom�easc? � fa?a �galacticilor�.
<br />Anul 1974 � aduce pe Nae la FCM Gala?i, echip? din cauza c?reia O?elul este mutat?
for?at � dou? r�duri din ora? (cel pu?in a?a d? Victor �Puiu� Vasilache de �?eles). Aici va
evolua p�? � 1981, va promova, dar va ?i retrograda din Divizia A � mai multe r�duri al?turi
de oameni precum Ilie Hagioglu sau Ion Morohai. <br />Dup? cum spuneam, anul 1981 �
alung? din Gala?i, ora? de care se ata?ase. Ca proasp?t absolvent al Facult??ii de Educa?ie
Fizic? ?i Sport prime?te reparti?ie la Boto?ani, unde se va �t�ni cu Dumitru Dumitriu la CS-ul
din localitate. Dup? doi ani va reveni la Gala?i, la O?elul, unde activeaz? timp de 7 ani. Aici a
purtat tricoul cu num?rul 10 ?i a primit porecla �Creatorul�. To?i g?l??enii care au prins acele
vremuri �i aduc ?i acum aminte de driblingul sau fin, de exactitatea paselor ?i de viziunea
asupra jocului. A fost genul de juc?tor �c�t?tor ?i foarte vizibil pe parcursul meciurilor, un
veritabil playmaker. <br />A contribuit decisiv la promovarea echipei O?elul � prima lig? ?i la
ascensiunea incredibil? care a adus-o fa?? � fa?? cu Juventus Torino. Nae Burcea s-a aflat pe
teren la cea mai mare victorie interna?ional? a O?elului, el ini?iind faza ob?inerii penalty-ului din
care s-a marcat singurul gol al meciului de pe stadionul �Dun?rea�!<br />Faptul c? � ace?ti
ani ?i-a �temeiat o familie � Gala?i l-a f?cut s? r?m�? ?i dup? 1990 � ora?, timp de un sezon,
la Gloria CFR, � Divizia B, ocup�d un post de juc?tor-antrenor, echip? cu care ajunge aproape
de a promova � Divizia A. <br />Dup? acest sezon s-a transferat � Fran?a la FC Hisson, �
Liga a IV-a, unde, tot ca juc?tor-antrenor, a reu?it o promovare. A renun?at la cariera de
fotbalist ?i a plecat la CF Altfontville, o echip? din suburbiile Parisului pentru a se ocupa de
Centrul de Copii ?i Juniori din pozi?ia de antrenor ?i director tehnic. <br />� ?ar? a revenit ca
antrenor la Dun?rea Gala?i ?i la Gloria Buz?u, unde l-a avut secund pe Ion Viorel, dup? care,
cu ajutorul cuno?tin?elor de limb? francez? a plecat pentru a antrena la L�Etoile de Congo,
multipl? campioan? a statului african (ultima oar? � 2006, anterior venirii lui Nae), pentru a
�bun?t??i jocul la nivel interna?ional. <br />� 2009, la 54 de ani, a decedat la Paris, dup? o
scurt? com? profund?, diagnosticul ar?t�d c? suferea de ciroz? hepatic? (atribuit? � mod gre?it
�doar� consumatorilor de alcool) ?i cancer limfatic, dou? boli necru??toare. Era al doilea titular
trecut � nefiin?? (dup? Surian Borali), din echipa care aducea cea mai mare victorie
interna?ional? din istoria fotbalului g?l??ean r?pun�d pe marea Juventus Torino.<br />A fost
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condus pe ultimul drum de Marius Stan, Cleo Vai?covici, Eugen Ralea, Viorel Anghelinei sau
Mario Agiu ?i � aplauzele suporterilor prezen?i. Cortegiul funerar a plecat de la stadionul
�O?elul�, acolo unde fanii au cerut ca arena s? poarte din acel moment numele unuia dintre
eroii fotbalului g?l??ean: Nicolae Burcea. Din p?cate, acest lucru nu s-a mai �t�plat niciodat?,
de?i la acea vreme propunerea a fost adus? la cuno?tin?a ArcelorMittal Gala?i, proprietara
stadionului.<br />Nae Burcea este cu siguran?? unul dintre cei mai buni juc?tori din istoria
O?elului. Ultimul s?u meci � tricoul ro?-alb-albastru, � 2008, ni-l arat? exact cum ar trebui s?
fie re?inut: o persoan? activ?, care nu s-ar fi s?turat de via??. Nae Burcea este o parte din
O?elul ?i va continua s? fie viu at�a timp c� O?elul va fi viu. Minima noastr? datorie e s? nu-l
uit?m�<br /><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Nae Burcea, c?tre
secundul Ioan Sdrobi? �ainte de a �cepe repriza a doua a meciului cu
Juventus:</strong>�<em> �Nea Nelule, eu o s? joc repriza asta. O� s? juc?m cum ?tim noi.
A?a am vorbit ?i cu b?ie?ii.�</em><br /><strong></strong></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Marius Stan (fost coleg ?i bun prieten al lui Burcea):</strong> <em>�Pe zi ce
trece � vedeam cum se stinge ?i � momentul � care l-am urcat � avion, cineva parc? �i
spunea c? nu-l voi mai vedea � via??. Am stat mai mult cu Nae � camer?, dec� cu so?ia
mea.�</em><br /><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Ilie Hagioglu
(fost coleg ?i prieten al lui Nae Burcea)</strong>: <em>�Doamne, c� de mult a suferit �
ultimele luni. C�d am aflat c? a murit, m-am �doit de plans. Ce b?iat era, nu te puteai sup?ra
pe el niciodat?! Era pl?cut, de via??, nu ?tiu s? fi avut vreun du?man.�</em><br
/><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Ion Viorel (fost secund al lui
Nae Burcea)</strong>: <em>"Cel mai mare fotbalist din istoria acestui ora?. Fratele meu. Ca s?
nu suferim ?i noi, cei apropia?i lui, a ales s? nu ne spun? c? e bolnav. Asta spune totul despre
un caracter de excep?ie, al celui care a fost cel mai mare fotbalist al Gala?iului din toate
timpurile.�</em><br /><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Alina
Burcea (la evenimentul de 50 de ani):</strong> <em>"�tr-adev?r, un moment foarte, foarte
emo?ionant. Vreau s? felicit organizatorii, pe dumneavoastr? c? nu l-a?i uitat. Undeva de acolo
sus e bucuros acum. Mul?umesc mult...�</em></p>
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