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width="430" />� afar? de reprimirea � lot a lui Alexandru Zaharia, unul dintre cei mai
importan?i juc?tori din sezonul trecut, cei din conducere au revenit la sentimente mai bune ?i
fa?? de al?i doi juc?tori exila?i. Este vorba despre Georgel Pung?, care fusese �uitat� la
satelit ?i de Bogdan Chipirliu, care a fost rechemat de la Fortuna Brazi unde era �prumutat ?i
unde devenise golgeter. Cei doi se anttreneaz? deja sub comanda lui Michel Weiss ?i dac? dau
randamentul scontat vor primi mai multe ?anse ca � trecut.</p>  <p style="text-align: justify;" /> 
<br />Georgel Pung? (20 de ani) joac? pe postul de mijloca? st�ga, fiind considerat un fotbalist
de viitor, cooptat � mai multe r�duri la loturile na?ionale U18 ?i U19. � sezonul 2012-2013 a
evoluat de 19 ori pentru CF Br?ila, de 16 ori fiind titular, marc�d un singur gol, plus alte dou?
jocuri � Cup? (unul chiar �potriva O?elului). Pung? este un fotbalist de perspectiv?, tehnic �
regim de vitez? ?i care ?uteaz? surprinz?tor ?i foarte puternic de la distan??. La O?elul nu s-a
impus la echipa mare, fiind un obi?nuit al �satelitului�, unde a �scris � dese r�duri � sezonul
trecut. La seniori a jucat un singur meci, intr�d � ultimele 25 de minute ale jocului din Cup?,
c�tigat de O?elul cu 6-2 � fa?a Concordiei Chiajna.<br />Bogdan Remus Chipirliu (21 de ani) a
fost trimis la echipa lui Radu C?lin, Fortuna C�pina, iar acolo a fost decisiv � ob?inerea
promov?rii forma?iei din Seria a VI-a a e?alonului trei, � divizia secund?! Cu 10 goluri marcate
DOAR � play-off, printre care reu?ite absolut decisive � prelungiri sau un hattrick, atacantul
g?l??ean a demonstrat din plin c? �dep?rtarea sa din lotul O?elului � iarna trecut? a fost o
gre?eal?, mai ales c? O?elul nu a avut prea multe solu?ii pe faza de atac. De altfel, Chipirliu a
fost mai mereu �prumutat sau trimis la echipa a doua, d�du-i-se extrem de pu?ine ?anse de
afirmare, de?i acolo unde a ajuns a demonstrat mereu c? are golul � s�ge. De exemplu,
Chipirliu a marcat de trei ori (de dou? ori golul victoriei) � 9 partide disputate pentru Dun?rea,
fiind decisiv � salvarea de la retrogradare a forma?iei de Liga a II-a � sezonul 2012-2013. De
asemenea, la �satelit� a fost de departe golgeterul echipei� �ainte de a fi trimis la C�pina,
acolo unde se reg?sesc ?i al?i g?l??eni. <br />Bogdan Chipirliu poate evolua ca arip?, at� pe
banda st�g?, c� ?i pe partea dreapt? a terenului, dar ?i ca atacant central. El a debutat � 2012
la O?elul, la un meci cu Gaz Metan Media?, c�d a prins finalul de joc. A mai evoluat timp de 10
minute ?i la o �fr�gere cu Dinamo din acela?i an, plus c�eva prezen?e � meciurile amicale
ale primei echipe. V�ful de atac a ajuns � aten?ia antrenorului de atunci, Viorel T?nase, dup?
ce a avut un �ceput de sezon foarte bun la �satelit�, fiind golgeterul echipei a II-a.</p>
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