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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;" alt="sursa foto:
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/>Rezultatele proaste, cu �fr�geri pe linie ?i f?r? gol marcat � campionat de o bun? perioad?
de timp, care au dus O?elul pe ultimul loc al clasamentului, i-au convins pe cei din conducere
s? vin? din nou cu for?e proaspete. Astfel, clubul a anun?at printr-un comunicat c? juc?torii
Mihai Daniel Leca ?i Nicola Berti, afla?i de mai mult? vreme � probe la forma?ia g?l??ean?, au
semnat contracte valabile pe o perioad? de 3 ani. Leca a fost legitimat deja ?i la LPF ?i poate
evolua c� de cur�d � meciurile de Liga 1.</p>    <br />  <p style="text-align:
justify;"><strong>Mihai Leca</strong>: <em>�Sunt bucuros c? am ajuns la O?elul Gala?i, o
echip? foarte mare, cu rezultate foarte bune � trecut. Vreau s? pun um?rul la reconstruc?ia
echipei ?i s? ob?inem �preun? o clasare c� mai bun? � campionat.�</em> <br
/><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Nicola Berti:</strong> �Am
venit la O?elul Gala?i ca s? muncesc, s?-mi v?d de drumul meu � via?a profesional? ?i s?
contribui la salvarea echipei� <br /><strong></strong></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Mihai Daniel Leca</strong> a evoluat ultima oar? pentru Concordia Chiajna,
dar este liber din var?. Juc?torul care va purta num?rul 6 la O?elul a marcat deja un gol superb
� jocul de verificare cu NG M?cin, el afl�du-se � probe de mai multe s?pt?m�i. Leca (22 de
ani) este un funda? central masiv, de 1.92m, care poate acoperi ?i postul de mijloca? defensiv
la nevoie. El ?i-a �ceput cariera la Concordia Chiajna, singura echip? pentru care a evoluat la
profesioni?ti. � anul � care O?elul lua campionatul, Leca abia era promovat la echipa mare,
debut�d � Liga a II-a la un meci cu CS Otopeni, � care a evoluat doar 15 minute. � acela?i
an, forma?ia ilfovean? a promovat, iar Leca a devenit om de baz? la Chiajna cu 59 de partide
(58 ca titular!) � ultimele dou? sezoane de Liga I, timp � care a marcat ?i un gol pe terenul
Media?ului. De remarcat este ?i faptul c? � aceast? perioad? a str�s ?i 7 meciuri la na?ionala
de tineret a Rom�iei! Fotbalistul cotat la 500.000 de euro de c?tre site-ul de specialitate
transfermarkt este liber din var?, c�d s-a desp?r?it de Concordia Chiajna, fiindu-i reziliat
contractul, deoarece a fost prins la mijloc � scandalul antrenorilor ?umudic? ?i Chiril?.</p>  <p
style="text-align: justify;"><strong>Cristi Munteanu</strong>: <em>,,Leca este un juc?tor foarte
interesant pe care noi l-am urm?rit atent. Este component al na?ionalei de tineret ?i poate
evolua pe mai multe posturi. Nu puteam sc?pa ocazia s? � transfer?m.�</em></p>  <p
style="text-align: justify;"><strong>Nicola Berti</strong> va purta numn?rul 92 la O?elul. De
remarcat, numele s?u identic cu cel al unui fost mare interna?ional italian, deoarece tat?l s?u
era un fan �focat al lui Inter Milano. Mijloca?ul a �plinit 21 de ani chiar azi, motiv pentru care �
ur?m �La Mul?i Ani!�. Const?n?eanul a fost adus pe filiera Cristi Munteanu, fost conduc?tor la
Farul. Berti a debutat la Farul II Constan?a, � Liga a III-a, �tr-un meci cu satelitul Stelei. A fost
convocat de mai multe ori la na?ionala U16 ?i a �scris chiar la debut, la un 3-1 cu Elve?ia! La
15 ani avea deja 1,80 m, fiind foarte bine v?zut de antrenorii s?i pentru for?a de p?trundere ?i
capacitatea de efort. Pe c�d era la satelitul Farului a avut ocazia s? joace �tr-un meci ?coal?
cu na?ionala mare a Rom�iei, fiind umbra lui Mutu pe tot terenul. La 17 ani a fost preluat de
Academia Gheorghe Hagi, la Juniori A, dar � fotbalul mare din Rom�ia a debutat tot la Farul
pentru care a jucat de 23 de ori � e?alonul secund, timp � care a ?i marcat 5 goluri. Dup? 3
sezoane a �cercat un transfer exotic � Irak, la FC Sulaymaniyah, dar s-a �tors fiind
nemul?umit de condi?iile g?site acolo. Este liber de contract din noiembrie 2013, ultimul meci
oficial juc�du-l acum un an pe terenul Rapidului c�d a ?i �scris un gol!</p>
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