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O?elul a �cheiat anul pe un loc care nu-i face cinste unei foste campioane, � apropierea
locurilor retrogradabile, � Cupa Rom�iei echipa noastr? a avut un parcurs irepro?abil, ajung�d
� semifinale f?r? a primi gol de la adversarele pe care le-a eliminat � ?aisprezecimi, optimi sau
sferturi.   � faza semifinalelor echipa noastr? va �t�ni Petrolul Ploie?ti, � dou? man?e, c�e
una pe terenul fiec?reia dintre forma?ii, meciurile respective urm�d s? aib? loc � lunile aprilie
?i mai ale anului 2013. Cu aceste date � minte cei din staff-ul tehnic, dar ?i juc?torii O?elului,
au dat de �?eles c? vor s? se revan?eze fa?? de suporteri pentru evolu?ia din campionat,
c�tig�d singurul trofeu intern care lipse?te din palmareul clubului de la Dun?re. Iat?
declara?iile:</p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Viorel T?nase</strong>: <em>�Vreau
s?-mi felicit juc?torii pentru efortul depus � aceste 19 etape, cu toate c? sunt con?tien?i c? se
putea mai mult ?i mai bine, am trecut pe l�g? ni?te puncte importante, dar trebuie s? uit?m
totul ?i s? o lu?m de la cap?t. Evident c? ?i eu �i doresc Cupa � 2013, este un trofeu care ne
lipse?te ?i ni-l dorim cu ardoare, sper s?-l aducem la Gala?i. Am vorbit cu Narcis, i-am dat o
list? cu juc?tori, vor veni juc?tori care s?-i �locuiasc? pe cei 6-7 de care ne vom
desp?r?i.�</em></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Bruce Inkango</strong>:
<em>�Vreau ca � 2013 s? c�tig?m Cupa, iar � Lig? s? marchez c� mai multe goluri, s?
ob?inem c� mai multe victorii ?i s? �cerc?m s? revenim � cupele europene.�</em></p>  <p
style="text-align: justify;"><strong>Gabriel Giurgiu:</strong> <em>�Chiar ne baz?m pe Cup?,
un obiectiv care ne-ar apropia de cupele europene ?i este mai u?or de atins � acest moment.
Ne dorim mult acest lucru, dar trebuie s? ne preg?tim c� mai bine, s? fim concentra?i la maxim
?i poate o vom cuceri. Evident, �preun? cu suporterii! S? sper?m c? vor veni juc?tori care ne
vor putea ajuta, deoarece cu to?ii ne dorim s? aducem Cupa � vitrina noastr?.�</em></p>  <p
style="text-align: justify;"><strong>Cleidimar �Didi�</strong>: <em>�A?tept s? �cep
preg?tirile de iarn? ca s? revin la forma pe care o a?tepta?i. �i place foarte mult la Gala?i ?i
aici, la club, m? simt foarte bine. Sper s? avem ?i rezultate mai bune, s? ajungem c� mai sus
posibil, pentru c? nu acesta este locul nostru. Ne dorim s? lu?m Cupa, pentru noi este o ?ans?
de a ne sp?la imaginea ?i trebuie s? fi?i al?turi de noi!�</em></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Sergiu Costin</strong>: <em>�Tot ce vreau este s? nu v? dezam?gesc.
Vreau s? dau mereu totul pentru aceast? echip?. Pentru noi este important c? avem o ?ans?
mare de a cuceri un nou trofeu ?i de a ?terge din impresia mai pu?in bun? l?sat? � acest
sezon. Ar fi fantastic! Nimeni nu poate uita performan?a pe care am f?cut-o, aceea de a c�tiga
titlul ?i Supercupa. Este �s? ?i performan?a ora?ului ?i suntem ferici?i c? am f?cut parte din
acest proiect. Categoric avem valoare de a c�tiga Cupa Rom�iei! Am �credere � for?ele
echipei noastre. S? sper?m c? nu vom �?ela a?tept?rile voastre, ale suporterilor. Vrem s?
c�tig?m fiecare meci!�</em></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Gabriel
Paraschiv</strong>: <em>�Suntem aproape de finalul unui ciclu care se va �cheia � var? ?i
personal cred c? ar trebui s? apreciem mai mult rezultatele care au fost p�? acum, pentru c?
nu cred c? cineva spera ca O?elul s? fie vreodat? campioan?. Important este ca acum s?
ducem la bun sf�?it sezonul � curs, asta �semn�d o clasare c� mai onorabil? ?i, de ce nu, o
participare c� mai lung? � Cup?. Apoi, de ce nu ne-am g�di iar??i la locul 1? Dup? un an �
care echipa a pornit destul de greu din pricina diferitelor probleme, mai mult sau mai pu?in
obiective, cu lini?te, mult? munc?, seriozitate ?i nu � ultimul r�d cu o bun? sus?inere financiar?
putem ajunge din nou acolo unde am fost.�</em></p>
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