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O?elului, Sergiu Costin, a discutat cu suporterii pe pagina oficial? de facebook a clubului. Iat?
un rezumat al celor spuse de cel care se afl? de 7 ani � curtea clubului g?l??ean:</p>    <br /> 
<p style="text-align: justify;"><strong>Sergiu Costin:</strong><em> �Din p?cate, pentru mine
cred c? s-a �cheiat anul calendaristic 2012. Sper ca peste o s?pt?m�? s? re�cep alerg?rile.
�i doresc �s? s? revin mult mai puternic pe teren. Mi-ar pl?cea s? m? retrag de la O?elul, de
ce nu? Mai am contract p�? � var? ?i vreau s? joc � continuare la Gala?i. Nu ?tii ce-?i ofer?
viitorul. Din fericire am avut ?ansa s?-mi prelungesc de trei ori contractul cu O?elul. Mi-ar
pl?cea s? mi-l re�noiesc �c? o dat?. Tot ce vreau este s? nu v? dezam?gesc. Vreau s? dau
mereu totul pentru aceast? echip?. Pentru noi este important c? avem o ?ans? mare de a cuceri
un nou trofeu ?i de a ?terge din impresia mai pu?in bun? l?sat? � acest sezon. Ar fi fantastic!
Nimeni nu poate uita performan?a pe care am f?cut-o, aceea de a c�tiga titlul ?i Supercupa.
Este �s? ?i performan?a ora?ului ?i suntem ferici?i c? am f?cut parte din acest proiect.
Categoric avem valoare de a c�tiga Cupa Rom�iei! Am �credere � for?ele echipei noastre.
din p?cate, se �t�pl? � via?a oric?rei echipe s? ai ?i c?deri. E clar c? nu aceasta este
valoarea echipei, ?i m? refer la acea perioad? c�d nu reu?eam s? c�tig?m. Sunt foarte
convins c? vom urca � clasament ?i c? vom aduce iar??i fanii � num?r c� mai mare la stadion.
S? fi?i convin?i c? nu vom retrograda! Cu CSMS Ia?i va fi un meci foarte greu, ca toate, de
altfel. Va avea o �c?rc?tur? aparte, ambele echipe au nevoie de puncte. Am �credere � colegi
c? vor face totul pentru victorie. S? sper?m c? nu vom �?ela a?tept?rile voastre, ale
suporterilor. Vrem s? c�tig?m fiecare meci! Atmosfera este bun?, sper?m ca al?turi de noii
ac?ionari s? realiz?m alte performan?e. Acesta este p�? la urm? scopul unui club profesionist!
Domnul Stan a fost un sprijin moral important, �s? Narcis R?ducan este de asemenea un om
de fotbal, un om care ?ine la juc?tori ?i nu are nicio leg?tur? cu rezultatele slabe. Dimpotriv?, el
ne-a ajutat s? ie?im din pasa proast?. Dar s? ?ti?i c? nici domnul primar n-a plecat de l�g?
echip?. Atmosfera a fost dintotdeauna bun? la O?elul, dar nu po?i c�tiga mereu. Rolul
antrenorului ?i al conducerii este acela de a ne face s? uit?m nerealiz?rile ?i de a merge mai
departe � �cercarea de a c�tiga urm?toarele partide. Tase este un antrenor extraordinar de
dedicat ?i munce?te mult ca s? ne aduc? pe fiecare � parte la forma maxim?. Ap?rarea chiar a
fost foarte bun? � ultima perioad?, �treaga echip? fiind �tr-o cre?tere de form? ?i important
este ca to?i juc?torii s? dea maximum.�</em></p>
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