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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/benga_alexandru.jpg" alt="Alexandru Benga (in albastru)" width="430"
/>Ceea ce pornise ca un zvon � urm? cu o lun? s-a adeverit p�? la urm?, Alexandru Benga
p?r?sind Gala?iul cu direc?ia Ploie?ti ?i semn�d cu fosta lui echip? � Petrolul.</p>      <p
style="text-align: justify;">Astfel, O?elul a suferit o pierdere extrem de grea, cu doar o
s?pt?m�? �ainte de �ceperea noului campionat. Mai grav este c? funda?ul central a fost
cooptat � lotul pentru ambele cantonamente sus?inute de echipa noastr? � aceast? var?, el
ocup�d astfel locul lui Sipovic, care nici m?car nu s-a preg?tit cu prima echip?.<br />Site-ul
oficial al celor de la Petrolul a anun?at mutarea, lucru care nu s-a �t�plat ?i la g?l??eni, dar
directorul general Narcis R?ducan a confirmat ?tirea. �Juc?torul Alexandru Benga (24 ani) a
semnat un angajament valabil pentru urm?toarele trei sezoane cu echipa noastr?. Funda?ul
central revine, astfel, la Ploie?ti, aici unde a mai evoluat � stagiunea 2010-2011, cea la cap?tul
c?reia gruparea �galben-albastr?� a ob?inut promovarea � Liga I. Din 2011, Benga a jucat
pentru O?elul Gala?i, � ultima edi?ie de campionat bif�d 19 prezen?e � primul e?alon ?i 4 �
Cupa Rom�iei. Bun revenit, Alexandru Benga!� a titrat site-ul fcpetrolul.ro<br />O?elul l-a
transferat �c? din 2010 pe Alexandru Benga de la prahoveni, dar acesta a fost �prumutat la
Petrolul timp de un an. Apoi, a revenit la Gala?i, fiind cooptat � lotul antrenat pe atunci de c?tre
Dorinel Munteanu. Benga a mai evoluat �ainte la Precizia S?cele, Forex Bra?ov ?i FC Bra?ov.
Fostul junior al Bra?ovului a cochetat ?i cu na?ionala de tineret, fiind c?pitanul Rom�iei U19 �
trecut. Odat? cu revenirea lui Petre Grigora? a devenit titular de drept la echipa noastr?, f?c�d
cuplu � centrul ap?r?rii cu Cristian S�ghi. Juc?torul de 24 de ani a jucat de 25 de ori pentru
O?elul, prinz�d chiar ?i un meci ca titular � Champions League, la Lisabona, contra Benfic?i!
� sezonul 2012-203 de Liga 1 are 19 partide la activ, toate �cepute ca titular, totaliz�d un
num?r de 1609 minute pe terenul de joc ?i marc�d un gol.</p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Narcis R?ducan</strong>:<em> �Este adev?rat c? Benga s-a �?eles cu
Petrolul, � expirase contractul cu noi ?i nu mai aveam cum s?-l ?inem f?r? voia lui. Vom
�cerca s? ne reorient?m ?i s? aducem un alt funda?.�</em></p>
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