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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/munteanu_vali.jpg" alt="Vali Munteanu" width="430" />Valentin Munteanu,
unul dintre cei mai talenta?i fotbali?ti g?l??eni care din p?cate nu a apucat s? joace la O?elul, a
vorbi despre situa?ia deplorabil? � care a ajuns fotbalul g?l??ean. Fotbalistul lansat de
Dun?rea Gala?i a fost testat � cantonamentele O?elului prin 2012, dar p�? la urm? nu a mai
ajuns la echipa fanion a ora?ului nostru. ?i � iarna trecut? solu?ia Vali Munteanu a fost
discutat? de actualii conduc?tori, dar dup? aducerea lui Iorga, varianta a picat.</p>    <br />  <p
style="text-align: justify;"><strong>Valentin Munteanu:</strong><em> ��i pare r?u c? O?elul
trece printr-o perioad? dificil?, dar cel mai mult �i pare r?u de dispari?ia echipei Dun?rea,
pentru c? eu acolo am crescut. Mi-au dat lacrimile c�d am auzit c? a disp?rut echipa. Eu cred
c? sunt preg?tit s? fac pasul ?i spre Liga 1.�</em></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Valentin Dumitru Munteanu</strong> are 25 de ani ?i s-a aflat � probe la
O?elul la �ceputul preg?tirilor de iarn? � 2012. � cele 4 cantonamente de atunci a prins 5
meciuri amicale � care a str�s 154 de minute pe gazon. El poate evolua ca arip?, at� pe
partea st�g?, c� ?i pe banda dreapt? a terenului. Mijloca?ul, poreclit �Schij?� datorit? fizicului
s?u, a fost de departe cel mai valoros juc?tor al Dun?rii Gala?i, cu pu?in timp �ainte de
desfiin?area echipei. A trecut apoi la Fortuna C�pina, unde a pus um?rul la promovare ?i a fost
apoi golgeterul echipei � divizia secund?. ?i echipa lui Radu C?lin s-a desfiin?at �s?! A ajuns
� lotul lui Dinamo Bucure?ti � iarna aceasta, dar p�? la urm? a fost cump?rat de Pandurii
T�gu Jiu. Oltenii l-au �prumutat la Academica Arge? pentru a reintra � forma care l-a
consacrat.</p>
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