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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" />O?elul ?i Dun?rea ?i-au
unit recent for?ele pentru binele fotbalului local, printr-un parteneriat menit s? �t?reasc? pozi?ia
Gala?iului at� la nivel juvenil, c� ?i la nivelul primelor trei ligi din Rom�ia. De altfel, Stelian
Cucu ?i Daniel Popescu s-au preg?tit cu O?elul, � cantonamentul din Poiana Bra?ov, dar
numai cel din urm? a trecut prima faz? a testelor, av�d ?anse mari s? r?m�? la echip?, dup?
stagiul din Spania, mai ales c? pozi?ia sa de funda? st�ga este � continuare una problematic?
la forma?ia fanion a orasului de la Dun?re.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Daniel
Popescu este funda? st�ga, are aproape 25 de ani ?i 67 de partide � toate competi?iile pentru
Dun?rea Gala?i, � care a marcat 3 goluri. � trecut, �Popeye� a fost c?pitan de echip? la
forma?ia de Liga a II-a ?i a mai dat probe la O?elul ?i � vara lui 2012, fiind � aten?ia mai
multor echipe din e?aloanele inferioare.<br />Mijloca?ul central, Stelian Cucu, a revenit la
Dun?rea, acolo unde a jucat deja � primul amical al anului pentru forma?ia de Liga a II-a,
contra Gloriei Buz?u, scor 3-0. � aceea?i partid?, la echipa din e?alonul secund au debutat ?i
Bogdan Chipirliu, Ousmane Gueye, Cenk Firat ?i Florin Stoica, fotbali?ti trimi?i aici de la
�satelitul� O?elului, � urma parteneriatului amintit, primul reu?ind chiar s? marcheze un gol. O
alt? surpriz? a fost revenirea acas? a g?l??eanului Iulian Apostol, care cel mai probabil va
deveni juc?tor/antrenor secund la Dun?rea, dup? ce �i va rezolva problemele contractuale cu
Rapid Bucure?ti. <br />Andrei Marus ?i Cosmin G�leanu veni?i la forma?ia de Liga a II-a tot pe
filiera O?elul II Gala?i nu au fost p?stra?i se pare � lot, cel mai probabil ace?tia urm�d s? se
�toarc? la �satelit�. Totodat?, la Dun?rea Gala?i evolueaz? Alexandru Chebac ?i Iulian
Negoescu, fotbali?ti �prumuta?i de O?elul, �c? din vara anului trecut.<br />At� Dun?rea, c� ?i
satelitul O?elul II, se vor preg?ti cot la cot, � cantonamentul de la C�pulung Moldovenesc, �tre
3 ?i 15 februarie.</p>
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