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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/zaharia_alex.jpg" alt="Alexandru Zaharia" width="430" />Ast?zi, 25 mai 2015,
mijloca?ul de band? Alexandru Zaharia �pline?te v�sta de 25 de ani, ocazie cu care Dun?rea
B?tr�?, � numele tuturor suporterilor �o?elari� ?ine s?-i ureze un c?lduros �La mul?i ani�,
chiar dac? acesta nu va mai continua la O?elul cu siguran??.</p>    <br />  <p style="text-align:
justify;">Mijloca?ul st�ga a fost transferat de echipa noastr? �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 lovit din nou 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. A
intrat � minutul 84 al jocului respectiv, marc�d golul victoriei peste numai 60 de secunde! De
atunci a jucat alte 22 de meciuri ?i a mai marcat trei goluri.<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. <br />Acum el va pleca liber de contract la var?, dup? ce a
refuzat prelungirea �?elegerii cu O?elul �c? din iarn? ?i nu a mai jucat deloc � acest retrur.
S?-i mul?umim totu?i pentru golurile senza?ionale din meciurile cu Corona Bra?ov, Concordia
Chiajna sau Viitorul Constan?a de sezonul trecut, care au avut o importan?? deosebit? �
salvarea O?elului de la retrogradare � 2014!</p>
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