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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/mariu_pena_27.jpg" alt="FOTO Marian Brailescu" width="430" />A?a cum
anticipam, imediat dup? plecarea lui R�?, Marius Pena a fost transferat ?i el de O?elul, dup?
ce fusese exclus din lot ?i trimis la �satelit�, pentru c? se afla � ultimele 6 luni de contract ?i
nu semnase prelungirea acestuia. El a ajuns la FC Baku, echip? aflat? pe locul 10 din 12 �
prima lig? din Azerbaidjan. Suma transferului nu a fost anun?at?, ca ?i � cazul lui
Perendija.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Pena a declarat c? ar fi vrut s? r?m�? la
O?elul, dar se pare c? cei din conducere nu l-au mai dorit la echip?. V�ful de atac a fost c?utat
de mai multe forma?ii � aceast? pauz? competi?ional?, dar nimic nu s-a concretizat, mai ales
dup? plecarea antrenorului Petre Grigora? de la Pandurii, care � dorea � lotul gorjenilor. <br
/>La O?elul, nu mai pu?in de 3 atacan?i (Stromajer, Pena, Punosevac) au fost �dep?rta?i din
lot ?i doar unul a fost adus � schimb (Vancea), � aceast? iarn?, de?i s-a tot promis c? acest
compartiment va fi �t?rit, iar antrenorul Viorel T?nase a cerut acest lucru � mai multe r�duri.
De la finalul primei p?r?i a sezonului ?i p�? acum, O?elul a renun?at la 11 juc?tori (Bu?,
Enescu, Viglianti, Mardare, Cucu, Punosevac, Chipirliu, Stromajer, R�?, Perendija, Pena)
aduc�d � schimb doar 4 (Zaharia, Astafei, Vancea, Gazale). Dintre cei 11, nu mai pu?in de 6
au f?cut parte din lotul campion din 2011, cu precizarea c? Gabriel Viglianti s-a retras de
bun?voie. <br />Marius Pena a sosit la O?elul � 2008. De atunci el a jucat de 136 de ori pentru
echipa noastr? � toate competi?iile, marc�d 27 de goluri. Atacantul de 27 de ani a fost decisiv
� sezonul 2010-2011, c�d O?elul a c�tigat titlul, fiind golgeterul echipei. De asemenea, Pena
a marcat primul gol din istoria echipei noastre � Champions League, cea mai prestigioas?
competi?ie fotbalistic? intercluburi de pe mapamond.<br /><br /></p>
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