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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;" alt="Dumitru
Hotoboc" src="images/front/hotoboc_dumitru.jpg" height="250" width="430" />Dumitru Hotoboc,
portarul de rezerv? al echipei noastre � acest moment, este un mare fan al adev?ratei
Universitatea Craiova ?i ?i-ar dori cu at� mai mult ca O?elul s? �ving? clona CSU din B?nie.
Goalkeeperul este foarte �ver?unat ?i spune c? dac? ar putea ar intra ?i singur pe teren ca s?-i
�ving? pe cei care au luat locul celor de la �U�. Portarul a povestit ?i felul � care a ajuns la
Gala?i, dar ?i ce al?i juc?tori, fo?ti coechipieri cu el, au fost � aten?ia grup?rii g?l??ene.</p>   
<br />  <p style="text-align: justify;"><strong>Dumitru Hotoboc</strong>: <em>�Cum va fi
meciul cu CSU clona? Aia nu e Universitatea Craiova... Va fi un meci greu ?i pentru noi ?i
pentru ei. Nici noi nu st?m prea bine � clasament ?i este la fel de important s? ob?inem un
rezultat pozitiv. �i doresc foarte mult s? c�tig?m. Dac? a? putea, a? intra pe teren ?i i-a? bate
de unul singur. Nu ?tiu dac? o s? joc, dar �i doresc ca echipa mea s? c�tige. E un sentiment
special c? revin pe �Ion Oblemenco�, nu ?tiu cum s?-l descriu. E ?i un pic de frustrare c? am
plecat de acolo ?i FCU nu mai exist?, e durere... �i pare r?u pentru adev?ra?ii suporteri ai
Craiovei, �i doream din tot sufletul ca noi s? fim acolo, s?-i avem � spate, dar dac? nu s-a
putut, ce s? facem acum? Asta e, via?a merge �ainte. Eu mi-am terminat contractul cu FCU
Craiova. A fost o perioad? grea, am renun?at la banii pe care � solicitam la masa credal? ?i
a?a am putut s? plec la O?elul. �i doresc din tot sufletul ca FCU s?-?i reia activitatea ?i s? ne
revedem cu to?ii acolo. F?cusem un colectiv ?i o echip? bun?, chiar dac? am muncit � condi?ii
improprii, ?i o ?tie toat? lumea. Sper s? refac? echipa, s? o �scrie � Liga a II-a, ?i eu vin
imediat, indiferent de postur?. Pentru Craiova, oric�d, la orice or?! Vasile Ghoerghe a jucat
aproape toate meciurile, a fost o decizie despre care nu ?tiu prea multe, dar se pare c? au
ajuns la un numitor comun ?i au reziliat contractul. Mie �i pare r?u c? nu mai e aici cu mine, dar
sper s?-?i g?seasc? ceva bun. Eu �i doream s? vin? aici M?d?lin Ciuc?. Au fost ceva discu?ii,
dar, din p?cate, nu s-au concretizat. Pentru mine, Ciuc? este un om special, e ca ?i fratele meu,
?i m? bucur c? a reu?it, �tr-un final, s?-?i g?seasc? ?i el echip?, chiar dac? nu e ce ?i-a dorit
el, dar acum, � via??, ?ti?i cum e, mai faci ?i compromisuri. ?i � cazul meu, ?i al lor au fost
probleme, pentru c? nu am avut drept s? ne antren?m cu alte echipe. ?i eu am venit foarte
t�ziu la Gala?i... A fost o pauz? foarte mare, de peste patru luni, ?i toate echipele ?i-au f?cut
�tre timp loturile, ?i-ai f?cut o strategie, ?i de asta pentru noi a fost dificil s? mai g?sim
angajamente foarte bune.�</em></p>
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