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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" width="430" /><span style="font-size:
10pt;"></span><span style="font-size: 10pt;">Fostul juc?tor de legend? al O?elului, Gelu
Popescu, este de p?rere c? sentin?a echipei fanion a ora?ului Gala?i este deja semnat?. �
opinia sa, echipa ro?-alb-albastr? nu mai poate �cepe campionatul nici m?car la nivelul
e?alonului secund. Fostul funda? dreapta spune c? O?elul este deja � faliment, chiar acest
lucru nu este �c? oficializat. El crede c? solu?ia este ca echipa s? o ia de la cap?t din diviziile
jude?ene, iar � timp ar putea deveni din nou ceea ce a fost odat?. �</span></p>      <p
style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">Reamintim faptul c? O?elul Gala?i a
retrogradat recent, a fost gonit? de pe stadionul care-i poart? numele, nu mai poate juca �
Gala?i, deoarece nu a g?sit un stadion omologat nici m?car pentru divizia secund?, iar cel mai
grav, clubul se afl? � insolven??, urm�d s? afle � luna septembrie dac? i se aprob? un nou
plan de reorganizare sau intr? � faliment. Gelu Popescu a fost timp de 20 de ani
administratorul bazelor sportive la O?elul. De?i era recunoscut pentru priceperea sa, anul 2014
a fost finalul leg?turii sale cu O?elul. Gelu Popescu a fost demis de c?tre Lucian Ciofoaia,
administratorul special al grup?rii ro?-alb-albastre la acea vreme. <span style="text-decoration:
underline;">La ultimul joc de acas? din Liga I pentru O?elul, Gelu Popescu a stat � mijlocul
galeriei de la Tribuna a II-a!</span></span><br /><span style="font-size:
10pt;"><strong></strong></span></p>  <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:
10pt;"><strong>Gelu Popescu:</strong> <em>�Nu cred c? o s? continue � Liga a II-a. Nici
�tr-un caz. Opinia mea e c? ei sunt deja � faliment, doar c? nu s-a pronun?at �c? falimentul.
Dar � septembrie se va pronun?a. O s-o lu?m de la zero, de la jude? ?i se poate promova. �
maximum patru ani se poate ajunge din nou � prima lig?.�</em></span></p>  <p
style="text-align: justify;">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?. � afar? de O?elul, el a mai jucat pentru
Politehnica Gala?i, Ancora Gala?i, ASA C�pulung Muscel ?i FCM Gala?i. Timp de 32 de ani a
activat doar la O?elul apoi, at� ca juc?tor, c� ?i ca administator al bazelor sportive dup?
retragere. A str�s pentru O?elul 158 de partide � prima lig? ?i a jucat contra lui Juventus. <br
/><strong>Gelu Popescu:</strong><em> �Cu Juventus 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></p>
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