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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" />Mijloca?ul de band?,
Alexandru Zahari,a care nu mai jucase de luni bune dup? desp?r?irea de O?elul Gala?i a
semnat cu Gaz Metan Media?, echip? care a retrogradat � Liga a II-a anul acesta ca ?i
forma?ia noastr?, dar care face parte din Seria a II-a a e?alonului secund. Fotbalistul de 25 de
ani a dat probe la forma?ia din Ardeal, fiind p?strat � lot, el revenind dup? o grav? accidentare
suferit? anul trecut pe c�d era juc?torul echipei noastre. Alexandru Zaharia este - conform
spuselor fostului portar de la O?elul, Drago? Plopeanu -,unul din juc?torii care mai au bani de
�casat de la clubul ro?-alb-albastru. �</p>      <p style="text-align: justify;"><strong>Leo
Grozavu (antrenor Gaz Metan Media?)</strong>: <em>"Mi-e greu s? spun dac? achizi?ionarea
lui Zaharia este pentru viitorul apropiat, deocamdat? a intrat la antrenamente de o s?pt?m�?.
Din ce am v?zut, �c? are o team? de contact. Undeva e ?i normal dup? opt luni de inactivitate,
o accidentare grav?, nu ?tiu c� de mult poate el mental s? recupereze, s? pun? piciorul la fel
ca �ainte. Probabil nu va intra p�? la finalul anului.�</em></p>  <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 />El a plecat liber de contract vara trecut?, dup? ce a
refuzat prelungirea �?elegerii cu O?elul �c? din iarn? ?i nu a mai jucat deloc � retur. Suporterii
?i-l aduc aminte � special datorit? golurile senza?ionale din meciurile cu Corona Bra?ov,
Concordia Chiajna sau Viitorul Constan?a, care au avut o importan?? deosebit? � salvarea
O?elului de la retrogradare � 2014!</p>
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