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Zaharia poate fi liderul noului Otelul" src="images/front/alex_zaharia17.jpg" height="250"
width="430" />Mijloca?ul st�ga Alexandru Zaharia, care se antrena de mai mult? vreme la
satelit, pentru care a ?i jucat asear? � Cupa Rom�iei, a fost reprimit � lotul echipei mari!
Juc?torul de 24 de ani declarase recent c? �i dore?te s? g?seasc? o cale de mijloc cu cei din
conducere pentru a r?m�e la O?elul.   <br />�Zaha� nu a prins cantonamentul din Slovacia,
fiind pedepsit pentru c? ?i-a depus memoriu pentru a deveni liber de contract. �tre timp, at�
conducerea, c� ?i valorosul fotbalist, au revenit la sentimente mai bune, iar Zaharia se va
antrena sub comanda lui Michael Weiss, av�d ?anse mari s? intre chiar la primul meci din
Cupa Ligii, pe teren propriu contra Ceahl?ului Piatra Neam?. <br />Mijloca?ul st�ga a fost
transferat de O?elul �c? din decembrie 2012, dar s-a accidentat grav � cantonamentul
desf??urat � Spania ?i a stat pe tu?? 6 luni. A revenit � august 2013, dar s-a accidentat la
primul joc la �satelit� ?i a fost nevoit s? mai ia o pauz? de aproximativ 3 luni.<br />A debutat
abia � meciul cu Corona Bra?ov din decembrie 2013. El a intrat � minutul 84 al jocului
respectiv, marc�d golul victoriei la numai un minut distan??! De atunci a jucat alte 13 meciuri ?i
a mai marcat dou? goluri la fel de frumoase.<br />Alexandru Zaharia are 1,70m �?l?ime ?i s-a
f?cut remarcat ini?ial la Juventus Bucure?ti pentru care a evoluat � 42 de meciuri � care a
�scris ?i 5 goluri, pe c�d echipa din Colentina evolua � Liga a II-a. A fost observat de cei de la
Turnu Severin ?i a prins aici returul promov?rii � prima divizie, juc�d 14 meciuri, � care a
�scris de dou? ori. Odat? ajuns � prima lig? nu a dezam?git, bif�d toate partidele � turul
sezonului 2012-2013 ?i marc�d alte dou? goluri! Clubul severinean l-a cedat pe Zaharia
O?elului contra sumei de 100.000 de euro, ace?ti bani fiind �p?r?i?i cu fosta echip? a
fotbalistului � Juventus Bucure?ti. La O?elul a marcat 3 goluri spectaculoase � doar 13 meciuri
jucate!<br /><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Alexandru Zaharia
declarase de cur�d c? �i dore?te s? revin? la echipa mare:</strong> <em>�Viitorul campionat
va fi unul greu, lupta la retrogradare va fi la fel de grea. Nu am apucat s? v?d meciurile de
preg?tire ?i s? v?d juc?torii care �i sunt concuren?i pe post, am timp s? v?d echipa la treab?.
Din punctul meu de vedere sunt preg?tit s? intru pe teren � meciul de s�b?t? din Cupa Ligii cu
Ceahl?ul. Nu ?tiu c� de spectaculoase au fost golurile mele de la O?elul, ?tiu doar c? au fost
importante pentru echip? ?i acest lucru m? bucur?. Despre antrenorul german Michael Weis nu
am aflat prea multe. Nu pot s? �i fac o p?rere, nu am lucrat cu el ?i nu � cunosc. �i doresc ca
s�b?t? cu Ceahl?ul s? fiu pe teren. Vreau s? r?m� la O?elul, dar trebuie s? g?sim o cale de
mijloc s? pot r?m�e. �c? nu sunt de acord s? plec de la echip?. Nu am avut contacte cu alte
cluburi, au fost doar simple discu?ii, sunt al O?elului ?i vreau s? �i fac treaba aici pe durata
contractului pe care � am. Sper ca achizi?iile s? fie inspirate s? facem fa?? cu brio noului
sezon ?i e normal s? ne dorim s? sc?p?m de retrogradare.�</em></p>
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