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/>Av�d � vedere situa?ia dificil? a clubului nostru, f?r? staff tehnic ?i cu juc?torii fugind c� mai
departe de Gala?i, este clar c? cei din conducere trebuie s? se g�deasc? serios la ce au de
f?cut, dac? nu vrem s? fim vreun fel de Corona Bra?ov � sezonul urm?tor. Din acest motiv,
Dun?rea B?tr�? �cearc? s? �tind? o m�? de ajutor staff-ului administrativ, d�d informa?ii
despre fotbali?tii g?l??eni care au fost �prumuta?i de clubul nostru, iar acum ar putea reveni la
O?elul pentru ca echipa noastr? s? se poat? prezenta onorabil � campionatul 2014-2015.</p>  
 <br />  <p style="text-align: justify;">�cepem bine�?eles cu v�ful de form? al �renega?ilor�,
Bogdan Remus Chipirliu, fotbalist care a �scris nu mai pu?in de 10 goluri � 8 meciuri de
play-off, duc�du-?i forma?ia, pe Fortuna C�pina, � Liga a II-a, pe ultima sut?de metri!<br
/>Atacantul de 21 de ani, care a mai fost �prumutat de O?elul concitadinei Dun?rea ar trebui
readus de urgen?? � prima lig? la echipa de care apar?ine. Trimis la echipa lui Radu C?lin,
Fortuna C�pina, Chipirliu a fost decisiv � ob?inerea promov?rii forma?iei din Seria a VI-a a
e?alonului trei, � divizia secund?! Cu 10 goluri marcate DOAR � play-off, printre care reu?ite
absolut decisive � prelungiri sau un hattrick, atacantul g?l??ean a demonstrat din plin c?
�dep?rtarea sa din lotul O?elului � iarn? a fost o gre?eal?, mai ales c? Ewald Lienen nu a avut
prea multe solu?ii pe faza de atac. De altfel, Chipirliu a fost mai mereu �prumutat sau trimis la
echipa a doua, d�du-i-se extrem de pu?ine ?anse de afirmare, de?i acolo unde a ajuns a
demonstrat mereu c? are golul � s�ge.<br />De exemplu, Chipirliu a marcat de trei ori (de
dou? ori golul victoriei) � 9 partide disputate pentru Dun?rea, fiind decisiv � salvarea de la
retrogradare a forma?iei de Liga a II-a � sezonul 2012-2013. De asemenea, la �satelit� a fost
de departe golgeterul echipei� �ainte de a fi trimis la C�pina, acolo unde se reg?sesc ?i al?i
g?l??eni despre care vom mai vorbi. <br />Bogdan Chipirliu poate evolua ca arip?, at� pe
banda st�g?, c� ?i pe partea dreapt? a terenului. El a debutat � 2012 la O?elul, la un meci cu
Gaz Metan Media?, c�d a prins finalul de joc. A mai evoluat timp de 10 minute ?i la o �fr�gere
cu Dinamo din acela?i an, plus c�eva prezen?e � meciurile amicale ale primei echipe. V�ful
de atac a ajuns � aten?ia antrenorului de atunci, Viorel T?nase, dup? ce a avut un �ceput de
sezon foarte bun la �satelit�, fiind golgeterul echipei a II-a.<br />Av�d � vedere degringolada
din lotul O?elului, cu siguran?? c? Bogdan Chipirliu ar trebui s? fie � capul listei de achizi?ii,
mai ales c? el nu ar costa niciun ban.</p>
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