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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/stelian_cucu.jpg" alt="Stelian Cucu" width="430" />Site-ul oficial al FC O?elul
Gala?i anunta ca echipa noastra a reu?it o nou? lovitur? de imagine la nivel local, semn�d un
contract de colaborare cu FCM Dun?rea Gala?i, forma?ie din Liga a II-a. Stelian Cucu ?i Daniel
Popescu se preg?tesc deja cu O?elul, o decizie � privin?a lor urm�d s? se ia � aceast?
iarn?.</p>      <p style="text-align: justify;">De asemenea, O?elul va �cerca s? salveze
Dun?rea, aflat? �tr-o situa?ie destul de grea � Seria I a diviziei secunde, urm�d s? trimit? mai
mul?i juc?tori, � special de la �satelit� pentru a evolua acolo. Alexandru Chebac ?i Iulian
Negoiescu au f?cut deja trecerea de la O?elul II la Dun?rea, �c? se la �ceputul sezonului.
Vestea este cu at� mai bun?, cu c� rela?iile dintre cele dou? cluburi de tradi?ie ale Gala?iului
au fost foarte reci � trecut.</p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Narcis
R?ducan</strong>:<em> "Ne bucur?m c? am reu?it aducerea clubului Dun?rea � piramida FC
O?elul Gala?i, aceast? mutare f?cea parte din proiectul nostru. Av�d c�e o reprezentant? �
fiecare e?alon fotbalistic, f?r? a omite �s? ?i for?a Centrului de Copii ?i Juniori, putem cre?te
eficient c� mai mul?i juc?tori din pepiniera proprie. Astfel, am acoperit ?i ultima bre?? pentru a
ne reconfirma prezen?a � galeria cluburilor care se respect?, a cluburilor care acord? o aten?ie
sporit? propriilor talente."</em></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Aura? Bra?oveanu
(pre?edinte Dun?rea): </strong><em>�Pe 14 ianuarie lotul se reune?te, iar clubul Dun?rea a
reu?it o colaborare cu O?elul, obiectivul fiind acela de a promova c� mai repede tineri juc?tori.
�cep�d cu noul sezon, cre?terea ?i promovarea juc?torilor este principalul obiectiv pentru a ne
putea asigura bugetul pentru anul urm?tor. Din punct de vedere al datoriilor fa?? de juc?tori,
Dun?rea Gala?i nu are nicio problem? fa?? de fotbali?ti.�</em></p>  <p style="text-align:
justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Daniel Popescu</strong></span> este funda?
st�ga, are aproape 25 de ani ?i are 67 de partide � toate competi?iile pentru Dun?rea Gala?i,
� care a marcat ?i 3 goluri. � trecut a fost c?pitan de echip? la forma?ia de Liga a II-a ?i a mai
dat probe la O?elul ?i vara trecut?, fiind � aten?ia mai multor echipe din e?aloanele
inferioare.</p>  <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Stelian
Cucu</strong></span> are 23 de ani ?i poate evolua fie la �chidere, fie ca funda? central. ?i el
este un juc?tor foarte important � angrenajul concitadinei, pentru care a marcat de 9 ori � cele
4 sezoane petrecute la divizionara secund?. A trecut pu?in ?i pe la Concordia Chiajna, care a
promovat � prima lig? � acel sezon. �Stelu� a fost v?zut ca o t�?r? speran?? � trecut fiind
convocat chiar ?i pentru un trial la na?ional?, pe c�d antrenor era R?zvan Lucescu. El a fost
foarte aproape de a ajunge la O?elul � 2009, dar cele dou? cluburi g?l??ene nu s-au �?eles
asupra pre?ului ?i procentelor, iar tranzac?ia care era dat? ca sigur? a picat � ultimul
moment.</p>
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