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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/adascalitei_m.jpg" alt="Mihai Adascalitei" width="430" />Al?i doi juc?tori care
� prima parte a sezonului au evoluat pentru O?elul, au p?r?sit acum clubul � urma deciziei
Adun?rii Creditorilor de a l?sa fotbali?tii s? plece ca �prumut oriunde �i doresc. Astfel, Mihai
Ad?sc?li?ei ?i Ionu? Constantinescu au preferat s? se mute la concitadina Metalosport, echip?
aflat? pe locul 5 � Seria I din Liga a III-a. �</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Mihai
Ad?sc?li?ei joac? pe postul de mijloca? central sau � partea dreapt? a terenului ?i a fost unul
din liderii forma?iei satelit. O?elul l-a achizi?ionat acum mai bine de 4 ani de la gruparea
d�bovi?ean? CSS Nucet (o ?coal? de fotbal cu renume pe plan na?ional), echipa noastr?
lupt�du-se la acea or? cu Astra ?i Petrolul pentru semn?tura t�?rului. Ad?sc?li?ei a evoluat
constant la �satelit� � Liga a III-a, fiind unul dintre cei mai aprecia?i fotbali?ti de acolo, iar
acest lucru l-a adus � aten?ia forma?iei de seniori, el fiind p?strat � lotul echipei mari, pentru
care a debutat oficial � 2013! A jucat de 7 ori pentru O?elul � Liga I, str�g�d 151 de minute pe
terenul de joc. � circumstan?e greu de �?eles a ajuns juc?torul concitadinei Dun?rea, de?i
fusese crescut de O?elul, ?i a jucat sub form? de �prumut la forma?ia fanion a Gala?iului.
Dup? desfiin?area Dun?rii a r?mas liber de contract ?i a semnat din nou cu O?elul, bif�d 10
meciuri � Liga a II-a.</p>  <p style="text-align: justify;">Ionu? Constantinescu este unul dintre
juc?torii forma?i � propria pepinier? de talente a clubului. Evolueaz? ca v�f de atac ?i s-a f?cut
remarcat mai �t� la echipa a doua, acolo unde a avut evolu?ii foarte bune, �cununate cu
goluri marcate destul de des. A debutat la seniorii O?elului pe 12 septembrie 2015, c�d a intrat
� prelungirile partidei de la Br?ila, contra Daciei Unirea, acolo unde O?elul a ob?inut un succes
foarte important pentru suporteri � turul de campionat. A intrat pe teren apoi de alte 5 ori � Liga
a II-a, aproape de fiecare dat? din postura de rezerv?, adun�d 138 de minute pe terenul de joc,
� care a reu?it totu?i un gol, � minutul 92 al partidei cu Rapid CFR Suceava, stabilind scorul
final, acela de 3-0, � ceea ce ar putea fi ultimul meci oficial al O?elului pe care � cunoa?tem cu
to?ii.</p>
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