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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/florin_marin_hamroun.jpg" alt="Florin Marin s-a atasat de jucatorii din sezonul
trecut" width="430" />Antrenorul O?elului i-a f?cut un portret-robot t�?rului atacant Alexandru
Tudorie, care este foarte aproape de un transfer la FCSB. Tehnicianul l-a l?udat pe v�ful de
careu care, � opinia sa, a progresat foarte mult � ultima perioad?.</p>    <br />  <p
style="text-align: justify;">Potrivit presei centrale, clubul nostru ar urma s? primeasc? 200.000
de euro, plus procente dintr-un viitor transfer al v�fului de 19 ani! Pentru a rezista � liga
secund?, O?elul se vede nevoit? s?-?i v�d? tinerele talente, pentru a avea un buget cu care s?
atace promovarea. � afar? de Tudorie ?i George Miron este vizat pentru un transfer la o
forma?ie de Liga I. Ambii juc?tori fac parte din na?ionala de tineret a Rom�iei.<br
/><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Florin Marin</strong>:
<em>"V? spun a?a: are perspective mari, mari de tot. E un atacant clasic de careu, are multe
calit??i pentru acest post. Are mi?care foarte bun?, caut? s? se demarce mereu, atac? spa?iile
libere, ceea ce pentru un atacant e vital, simte poarta, are execu?ii extraordinare, la care nu te
a?tep?i. � ciuda fizicului s?u, fiind foarte �alt, e dinamic, nu e deloc static. Poate fi folosit �
orice sistem. Poate fi ?i unicul atacant sau, dac? echipa joac? av�d dou? v�furi, el e cel de
careu.�</em></p>  <p style="text-align: justify;">Alexandru Tudorie este un fost junior care a
ajuns s? se dezechipeze � vestiarul echipei mari la nici 17 ani! El a debutat la �ceputul lui
2013 � Liga 1, � minutul 86 al jocului dintre O?elul Gala?i ?i Petrolul Ploie?ti. Traseul junelui
este unul absolut incredibil pentru un fotbalist de v�sta sa, el fiind monitorizat la un moment dat
de forma?ii precum AC Milan, Sampdoria sau Borussia Monchengladbach. O?elul nu l-a l?sat
�s? a?a u?or, iar acesta a ajuns s? fie promovat la echipa mare. Din 2014, t�?rul a devenit
chiar titular de drept, iar per total a str�s 44 de meciuri oficiale � tricoul O?elului, marc�d ?i 6
goluri � Liga 1!</p>
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