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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/danut_oprea_2.jpg" alt="Danut Oprea" width="430" />Fostul juc?tor de
legend? al O?elului, D?nu? Oprea, actualmente antrenorul na?ionalei U21 a Moldovei a vorbit
la DigiSport despre situa?ia disperat? � care a ajuns clubul fanion al Gala?iului.</p>      <p
style="text-align: justify;"><strong>D?nu? Oprea</strong>: <em>�Dup? ce am plecat de la
Bra?ov, unde am lucrat cu Is?il?, acum 6-7 ani, am preluat-o pe Rapid Ghidighici, apoi am
ajuns la na?ionala U19. Dup? a urmat cea mai frumoas? experien?? a mea ca antrenor, c�d
am promovat cu Veris ?i am fost desemna?i cea mai bun? echip? a anului � Moldova la toate
sporturile. Acum sunt la U21 ?i sper s? ajung mai sus. Campionatul de aici este � cre?tere, dar
nu se ridic? la nivelul campionatului Rom�iei. Nu exist? stabilitate, sunt 4-5 echipe bune, restul
sunt de nivel slab. Cu problemele care sunt acum � Moldova va mai dura p�? se va regla
situa?ia. Aici se vorbe?te mai mult rom�?, ?i nu doar la Chi?in?u. Pute?i s?-l �treba?i ?i pe
tat?l lui C?t?lin Carp, Ilie, care dac? s-ar putea, de m�ne ar fi de acord cu Unirea Rom�iei cu
Moldova. <strong>Nu m? a?teptam ca O?elul s? ajung? � aceast? situa?ie. E dramatic ce se
�t�pl? acum cu O?elul, eu am b?iatul acolo, care a fost promovat la echipa mare, dar nu m-am
g�dit nicio secund? c? poate ajunge � situa?ia asta. Se pare c? fotbalul moare � Gala?i. Este
bine c? Centrul de Copii ?i Juniori produce � permanen??. Au acolo un Sefer, care n-ar trebui
s? lipseasc? de la echipa na?ional? la categoria lui de v�st?. Dar sunt ?i al?ii foarte buni, ?i nu
�?eleg de ce n-au jucat cu copiii � Liga a doua. S? m? ierte Dumnezeu, 9 puncte le f?ceau ?i
veteranii. Dac? intram eu, T?nase ?i Vali ?tefan, tot scoteam 9 puncte din at�ea
meciuri.�</strong></em></p>  <p style="text-align: justify;">Legendarul D?nu? Stelian Oprea
s-a n?scut pe 2 septembrie 1972 � ora?ul S?veni din jude?ul Boto?ani. A ajuns � Gala?i foarte
repede, �cep�d fotbalul la CS? 1 la v�sta de 8 ani sub comanda lui Constantin Ploie?teanu,
fostul secund al lui Vasile Simiona? � anii �90. La 11 ani avea s? treac? sub �drumarea
?lefuitorului de talente nea Zoly David, iar primele contacte cu echipa de seniori au venit la 16
ani, mai precis din sezonul 1988-1989, sezon � care O?elul a retrogradat.<br />Fiind un pu?ti
extrem de talentat, Oprea a debutat la echipa g?l??ean? � Divizia B, termin�d pe 3 � primul
an, pentru ca apoi s? ajute echipa s? promoveze � A de pe prima pozi?ie, str�g�d 11 meciuri
jucate ?i �scriind primul s?u gol la O?elul � minutul 61 al victoriei cu 2-0 contra Olimpiei
R�nicu S?rat, cu men?iunea c? ?i la golul al doilea, cel al lui Chebac, tot juniorul Oprea II (cum
era cunoscut) a contribuit decisiv.<br />La doar 19 ani debuteaz? ?i � primul e?alon, �tr-un
egal � fa?a rivalilor de la Dacia Unirea Br?ila, intr�d � minutul 48 � locul lui Profir ?i ob?in�d
penalty-ul din care portarul Tudorel C?lug?ru marca un gol de legend?! Probabil Oprea ?i-ar fi
dorit s? bat? el �su?i lovitura de pedeaps?, dar el nu va trebui s? mai a?tepte dec� 7 etape
pentru primul gol � Divizia A, la un 2-1 cu FC Ploie?ti.<br />A urmat apoi o perioad? agitat? �
care a schimbat des forma?iile. A fost �prumutat mai �t� la Gloria CFR Gala?i (Dun?rea)
pentru care a marcat 6 goluri � Divizia B, a avut o revenire pu?in fructuoas? la O?elul, pentru
care a �scris o singur? dat? � 23 de partide jucate, un alt sezon pentru Constant Gala?i
(aceea?i Dun?rea) � �B�, plus un an ceva mai exotic la Gy�i ETO FC � prima lig? maghiar?.
A trecut apoi la Dacia Unirea Br?ila � e?alonul secund, unde a ratat la limit? promovarea, a
revenit � A cu Farul Constan?a ?i a mai bifat un sezon ?i jum?tate la FC One?ti, cu care a
promovat � prima divizie, revenind apoi � sf�?it la O?elul. <br />�tors la Gala?i, a prins finalul
epocii de aur a fotbalului g?l??ean sub comanda lui Vasile Simiona?. � primul sezon a jucat
doar 13 meciuri, �ving�d de unul singur cu o dubl? pe Olimpia Satu Mare ?i apoi �scrind golul
de 2-0, din penalty, la o mare victorie cu Steaua. Imediat dup? reu?it?, Oprea s-a bucurat �
stilul caracteristic lui, coco?at pe gardul stadionului �O?elul�, aproape de spectatorii � delir. �
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1999-2000, atacantul devine mult mai important pentru echipa noastr?, o forma?ie aflat? �
plin? schimbare care va termina abia pe locul 8, dup? c�iva ani de glorie. � acest sezon joac?
28 de partide ?i se claseaz? �tre primii 3 golgeteri ai echipei cu 6 reu?ite, form�d un cuplu
ofensiv demn de istorie �preun? cu Drago? Mihalache. Jocul s?u bun este remarcat tocmai �
Germania ?i prinde un transfer nea?teptat la Dynamo Berlin, echip? de legend? a fotbalului
nem?esc, unde a mai marcat 6 goluri, de?i trebuie specificat c? forma?ia respectiv? juca � a
cincea lig? german? la acea vreme.<br />Ultima revenire la Gala?i a fost una de lung? durat?,
�fiul risipitor al O?elului� juc�d timp de 5 sezoane � ro?-alb-albastru cu evolu?ii oscilante, dar
trebuie precizat c? aceasta a fost clar cea mai bun? perioad? a sa la forma?ia fanion a
Gala?iului. Astfel, � sezonul 2001-2002, O?elul face un retur fantastic sub comanda lui Marius
L?c?tu? ?i ajunge chiar s? se g�deasc? la titlu pe final! Oprea devine arma secret? a
antrenorului, totul �cep�d cu golul cu care O?elul �vinge Gloria Bistri?a � minutul 86, de?i
atacantul intrase abia � minutul 65 al jocului. Gala?iul devine �ora?ul interzis granzilor� dup?
cum scria pe bannerul istoric afi?at de suporterii care veneau meci de meci �br?ca?i � ro?u,
color�d spectaculos tribunele. � meciul cu FC Arge?, 15.000 de oameni exult? c�d Oprea,
intrat de 2 minute pe teren, aduce o nou? victorie senza?ional?, s?rb?torit? bine�?eles pe
gardul arenei, al?turi de fani! Din p?cate, dup? 6 victorii ?i un egal, O?elul este r?pus? de
problemele financiare ?i pierde la Sportul Studen?esc, de?i jolly-jokerul Oprea deschisese
scorul din postura de rezerv? intrat? de 3 minute! Acela?i juc?tor de legend?, folosit � sf�?it ca
titular marcheaz? un gol extrem de important, cu un ?ut la vinclu, � victoria cu 2-1 de la
Petrolul. Meciul capital, care ne mai putea p?stra � cursa pentru c�tigarea campionatului,
devine cel cu Astra, disputat la ora 11, � Ajunul Pa?telui. O?elul �i trece � cont o sumedenie
de ocazii incredibile, printre care ?i dou? penalty-uri (unul ratat chiar de c?tre Oprea) ?i r?m�e
s? se bat? doar pentru cupele europene. Din p?cate ?i acest obiectiv este ratat pe final, echipa
noastr? pl?tind tribut rezultatelor slabe din tur � care antrenor a fost Victor Ro?ca. Dezastrul
financiar de la club �i spune cuv�tul � sezonul urm?tor c�d O?elul retrogradeaz? � barajul
blestemat cu FC Bihor Oradea, D?nu? Oprea fiind al doilea golgeter al echipei, cu 4 goluri
marcate � 23 de partide jucate. Forma?ia noastr? r?m�e totu?i � prima lig? dup? celebra
fuziune dintre Astra ?i Petrolul, iar Oprea, prin cursele sale extrem de rapide pe linia de tu??,
contribuie la clasarea echipei pe locul 5 ?i ajungerea � finala Cupei Rom�iei, pierdut? � fa?a
lui Dinamo cu 2-0. �ediat dup? va juca ?i singurele sale 4 meciuri europene, � Cupa UEFA,
nereu?ind s? marcheze vreun gol.<br />Aportul s?u la echip? scade �cet-�cet, D?nu? marc�d
un singur gol � 24 de meciuri � sezonul urm?tor. Ultimul s?u an la O?elul este ?i cel mai
controversat ?i, dup? un conflict cu Aurel ?unda, sub comanda c?ruia O?elul va aduna doar 9
puncte � �treg turul campionatului 2005-2006, este dat afar?. Lui Oprea i se repro?ase ?i
faptul c? a plecat la nunta finului D?nu? Munteanu �ainte de un meci, iar acest lucru �
determin? pe Marius Stan s? � alunge de la echip? exact �aintea primei desc?lec?ri la Gala?i
a lui Petre Grigora?. <br />Chiar ?i a?a, D?nu? Oprea r?m�e unul dintre fotbali?tii cu prezen?e
notabile pentru O?elul, adun�d 159 de meciuri, � care a marcat de 22 de ori, unul dintre
aceste goluri reprezent�d borna 600 � istoria semicentenar? a clubului!</p>
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