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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/dragos_plopica.jpg" alt="Dragos Plopeanu (FOTO Marian Brailescu)"
width="430" />Drago? Plopeanu a fost unul dintre pu?inii juc?tori aprecia?i de suporteri � turul
campionatului trecut. 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, dup? care s-a operat ?i nu a mai putut juca. Plopeanu a
declarat pentru Gazeta Sporturilor c? ar reveni la O?elul chiar ?i � situa?ia dezastruoas? de
acum � care se afl? clubul, dar numai dac? Ovidiu Burc? ar mai face parte � continuare din
staff-ul administrativ, portarul explic�d c? oficialul ro?-alb-albastru a avut grij? de el dup?
accidentare!</p>      <p style="text-align: justify;"><strong>Drago? Plopeanu:</strong>
<em>"M? simt mai bine! Am �ceput recuperarea de dou? luni. Totul decurge normal. Sunt
convins c? � septembrie voi reveni. Accidentarea a fost una grea, �s? �c? sunt t�?r ?i am
toate ?ansele s? ajung din nou la un nivel �alt. Nu ai cum s? prevezi accident?rile. Am tr?it
momente foarte frumoase la O?elul, chiar vreau s?-i mul?umesc domnului Ovidiu Burc? pentru
c? m-a ajutat foarte mult ?i dup? ce m-am accidentat. Echipa va r?m�e mereu � sufletul meu.
Am profitat de acele absen?e de la lot ?i am dat totul. ?tiam c? e ?ansa mea. Probabil a contat
mult ?i faptul c? am venit �c?rcat pozitiv de pe banc?, eram foarte bucuros. �tr-adev?r am
prins ni?te meciuri bune, iar la acel meci cu Boto?ani � care am fost scos vinovat, nu a fost
chiar a?a. Am fost mascat de c�iva colegi, dar comentatorul de atunci de la LookTV m-a g?sit
pe mine vinovat. Dac? ei vor s? fim profesioni?ti, p?i atunci s? fie ?i ei. Nu mai conteaz? acum,
nu sunt sup?rat pe nimeni. Sigur, a? reveni la Gala?i! Am mai fost � discu?ii cu mai multe
echipe, �s? to?i vor juc?tori ap?i. Dar dac? cei de la Gala?i �i vor cere ajutorul, voi veni cu cea
mai mare pl?cere. M-au ajutat mult c� am fost accidentat. Am v?zut c? nu au nimic, nici sediu,
mai sunt doar vreo 5-6 juc?tori, ori cu tineri e greu s? ataci promovarea. Cu toate astea, eu a?
veni s? dau o m�? de ajutor, �s? pun condi?ia ca domnul Burc? s? fie acolo. El merit? toate
aprecierile. �i place foarte mult s? antrenez copii. Acum c? am mai mult timp liber am ?i mai
mul?i copii la antrenamente. Fac tot ce pot pentru ei, ?i eu la r�dul meu am fost instruit. Ei sunt
viitorul ??rii noastre � fotbal. Chiar ?i dup? retragerea din activitate voi vrea s? antrenez. M?
atrage mult. Sper s? fiu s?n?tos ?i s? reu?esc tot ce �i propun.�</em></p>
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