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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/florin_lovinn.jpg" alt="Florin Lovin in tricoul Otelului" width="430" />Asear?, �
timp ce jum?tate de ?ar? ne trimitea respectele FCSB pe care nu le doream ?i ne pupa � fund
dup? ce ne-au �jurat o via?? �treag?, iar cealalt? jum?tate ne suduia ?i ne blestema de mama
focului c? am trimis titlul � curtea Stelei, uit�d c? NOI AM �VINS ?I PE FCSB anul acesta, un
singur OM a spus adev?rul! Acesta este Florin Lovin, juc?tor care a trecut doar pentru c�eva
luni prin curtea noastr?, dar care ne-a ajutat s? ne salv?m anul trecut ?i care �i c�tigase
oricum respectul o?elarilor dup? ce fusese primit cu mare circumspec?ie la �ceput.</p>    <br
/>  <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Florin Lovin (dup?
meciurile de asear?)</strong>:<em> "Pentru mine campioana din aceast? sear? este O?elul
Gala?i! Echipa asta merita mai mult, mi-a r?mas � suflet. Din p?cate, conduc?torii ?i-au b?tut
joc de ea."</em> </span></p>  <p style="text-align: justify;">Florin Lovin s-a desp?r?it de
O?elul vara trecut?, c�d ?i-a reziliat contractul la finalul unei �t�niri cu oficialii clubului. Fostul
mijloca? al ro?-alb-alba?trilor, unul dintre cei mai importan?i juc?tori ai O?elului � returul
sezonului 2013-2014, a transmis fanilor un mesaj la plecare prin intermediul siteului
www.dunareabatrana.ro:<br /><em>�Am ?inut foarte mult s? las un mesaj de la revedere
pentru to?i oamenii minuna?i pe care i-am cunoscut � cele cinci luni petrecute la aceast?
echip? frumoas? numit? O?ELUL GALA?I.</em><br /><em>Am fost extrem de impresionat s?
v?d pasiunea ?i devotamentul fanilor � momentele grele, lucruri din ce � ce mai rar �t�nite pe
stadioanele din Rom�ia. Din p?cate pentru ace?tia, evenimentele petrecute la echip? sunt
invers propor?ionale cu a?tept?rile lor � ceea ce prive?te viitorul echipei. � acela?i timp v-a?
spune s? nu arunca?i cu noroi � oamenii care au decis s? renun?e la acest nou proiect ?i s? fie
sus?inuti cei care au decis s? continue. Un suporter adev?rat, ca ?i un prieten, se vede �
momentele grele. Tocmai de aceea sunt convins c? ve?i demonstra �c? o dat? c? sunte?i cei
mai speciali suporteri din Rom�ia. </em><br /><em>V? mul?umesc pentru sus?inere ?i
indiferent unde voi juca � continuare, ve?i r?m�e � inim? pentru totdeauna.�</em></p>
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