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<p style="text-align: justify;"></p>  <p><img src="images/front/lovin_florin.jpg" alt="Florin Lovin"
style="margin-top: 5px; margin-right: 5px; float: left;" />Florin Lovin s-a desp?r?it de O?elul ieri,
c�d ?i-a reziliat contractul la finalul unei �t�niri cu oficialii clubului. Fostul mijloca? al
ro?-alb-alba?trilor, unul dintre cei mai importan?i juc?tori ai O?elului � retur, a transmis fanilor
un mesaj la plecare prin intermediul siteului www.dunareabatrana.ro . <br />De?i a fost
contestat de fani la anun?ul transferului s?u, Lovin ?i-a c�tigat �crederea ?i simpatia publicului
g?l??ean at� prin evolu?iile sala, dar ?i prin caracaterul s?u. Lovin a dovedit c? e un bun
mobilizator pentru ceilal?i colegi ai s?i, c? e determinat s?-?i fac? treaba ca un profesionist.</p>
     <p>A contribuit la evitarea retrograd?rii ?i s-a v?zut cu ochiul liber c? a muncit pentru O?elul,
pun�d suflet � fiecare moment al s?u petrecut la Gala?i. Din p?cate, n-a existat compatibilitate
�tre el ?i noul proiect pus la cale de oficiali. Astfel, a urmat desp?r?irea de O?elul, dar a plecat
de aici cu capul sus, c? a reu?it s?-?i fac? treaba la cel mai �alt nivel.</p>  <p style="text-align:
justify;">Iat? mesajul l?sat de <strong>Florin Lovin</strong> pentru fanii O?elului:<br
/><em>�Am ?inut foarte mult s? las un mesaj de la revedere pentru to?i oamenii minuna?i pe
care i-am cunoscut � cele cinci luni petrecute la aceast? echip? frumoas? numit? O?ELUL
GALA?I.</em><br /><em>Am fost extrem de impresionat s? v?d pasiunea ?i devotamentul
fanilor � momentele grele, lucruri din ce � ce mai rar �t�nite pe stadioanele din Rom�ia. Din
p?cate pentru ace?tia, evenimentele petrecute la echip? sunt invers propor?ionale cu
a?tept?rile lor � ceea ce prive?te viitorul echipei. � acela?i timp v-a? spune s? nu arunca?i cu
noroi ��oamenii care au decis s? renun?e la acest nou proiect ?i s? fie sus?inuti cei care au
decis s? continue. Un suporter adev?rat, ca ?i un prieten, se vede � momentele grele. Tocmai
de aceea sunt convins c? ve?i demonstra �c? o dat? c? sunte?i cei mai speciali suporteri din
Rom�ia. </em><br /><em>V? mul?umesc pentru sus?inere ?i indiferent unde voi juca �
continuare, ve?i r?m�e � inim? pentru totdeauna.</em></p>  <p style="text-align: justify;"><br
/> <strong>FORZA O?ELUL !!!</strong>�</p>
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