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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
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/>De?i se afl? pe penultimul loc � Liga a II-a, O?elul continu? s? uimeasc? prin tinerele talente
pe care le are � lot. Alexandru Istrate a fost convocat de c?tre selec?ionerul reprezentativei
Under 18 a Rom�iei, Costel Enache, pentru jocurile amicale pe care reprezentativa tricolor? le
va sus?ine � deplasare, pe terenul selec?ionatei U19 a Moldovei, pe 15 ?i 17 octombrie. Cel
mai probabil, aripa noastr? dreapta va rata din acest motiv meciul O?elului cu CS Balote?ti,
cont�d pentru etapa a 9-a a Seriei I din Liga a II-a!</p>    <br />  <p style="text-align:
justify;">Alexandru Istrate (17 ani) este nimeni altul dec� marcatorul unicului gol al meciului
dintre Dacia Unirea Br?ila ?i O?elul din etapa a 3-a a campionatului, reu?ita sa aduc�d o mare
bucurie � r�dul suporterilor g?l??eni, r?zbuna?i astfel pentru eliminarea din Cup? suferit?
atunci cu doar 3 zile �ainte, � ora?ul vecin. Adolescentul a marcat cu s�ge rece pe sub
portarul Mitrea, dup? o curs? fantastic? ?i o pas? pe m?sur? a lui Ionu? Miron. Imediat,
Alexandru Istrate a alergat direct c?tre galeria noastr? ?i a s?rb?torit golul al?turi de suporterii
ro?-alb-alba?tri care s-au deplasat la Br?ila � ciuda condi?iilor meteorologice neprielnice de
atunci.<br />Primul meci dintre Moldova U19 ?i Rom�ia U18 este programat pe 15 octombrie,
de la ora 15:00, la Orhei, iar cel de-al doilea, pe 17 octombrie, de la ora 11:00, la Chi?in?u. <br
/><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Alexandru Istrate (despre golul
de la Br?ila)</strong>: <em>�Fiind primul meu gol a fost un moment unic din cariera mea. �
plus, acesta a venit � tricoul O?elului, echipa la care am �ceput fotbalul. Am fost foarte fericit
c�d am marcat ?i c? am ajutat echipa s? ob?in? cele 3 puncte, dar ?i c? ne-am putut bucura
�preun? cu suporterii.�</em></p>
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