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celor de la Digi24 Gala?i, fostul juc?tor de legend? al O?elului, Dorin Semeghin, a vorbit despre
perioada � care a jucat pentru forma?ia fanion a ora?ului nostru. �Seme� nu �?elege cum
simbolul Moldovei, una dintre echipele cele mai iubite din ?ar? a putut ajunge � halul � care a
ajuns, dup? ce a fost campioan? ?i a participat � Liga Campionilor. Funda?ul st�ga de la
Suceava ?i-a adus aminte cu nostalgie de perioada � care era cel mai iubit juc?tor al O?elului,
dar ?i de c�tigarea Cupei Intertoto sau calificarea � Cupa UEFA, ob?inute ?i cu el pe
teren.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;"><strong>Dorin Semeghin</strong>: <em>�Pot
s? spun c? aici, la Gala?i, am avut cea mai bun? perioad? din cariera mea. Eu zic c? am jucat
aici mai bine chiar ?i dec� la Dinamo, chiar dac? la forma?ia bucure?tean? am c�tigat dou?
campionate, Cupe. Aici am fost cel mai iubit, la Gala?i! Am jucat aici 2 ani ?i jum?tate ?i �i pare
r?u de situa?ia � care s-a ajuns. Aceast? echip? era iubit? � toat? ?ara, juc�d � Champions
League cu Manchester United ?i cu cine a mai jucat. Niciodat? nu credeam s? ajung? a?a
O?elul Gala?i, o echip? care a fost campioan? � 2011, iar c� am jucat ?i eu aici a evoluat �
Cupa UEFA, � Intertoto. NICIODAT? nu credeam c? o s? se ajung? la aceast? situa?ie. Eu zic
c? ar fi bine ca ?i consilierii ?i tot ora?ul Gala?i s? fie al?turi de echip? pentru c? e un ora? din
Moldova, de la noi, ?i merit? echip? de prima lig?.�</em></p>

 1 / 1


