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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/costin_curelea.jpg" alt="Costin Curelea" width="430" />La revenirea
antrenorului Petre Grigora?, acesta a avut o singur? dolean??: aceea ca lotul s? fie �t?rit �
atac. Conducerea s-a conformat ?i, a?a cum Dun?rea B?tr�? v-a anun?at � exclusivitate,
O?elul este foarte aproape de a-l �regimenta pe Costin Curelea, un v�f de atac foarte
percutant, cu 81 de goluri marcate � 250 de apari?ii la Sportul Studen?esc.</p>    <br />  <p
style="text-align: justify;">Juc?torul �cearc? s? devin? liber de contract � urma litigiului cu
echipa bucure?tean?, el fiind nepl?tit de aproape un an. De altfel, forma?ia din Regie are mari
probleme financiare, majoritatea fotbali?tilor depun�du-?i memorii la Federa?ia Rom�? de
Fotbal. � acest moment, Curelea este foarte aproape de O?elul, dar clubul nostru nu-l vrea
dec� gratis, lucru care se va oficializa in zilele urmatoare la comisiile FRF, odat? cu rezolvarea
situa?iei juc?torului � conflictul s?u cu Sportul. De altfel, un alt fotbalist de valoare al
�studen?ilor�, Ferfelea, a plecat pe aceea?i cale la Concordia Chiajna, dup? ce a renun?at la
o parte din banii care i se cuveneau, ajung�d astfel la o �?elegere cu Sportul ?i devenind liber
de contract. Curelea ?i-a depus memoriu �c? din luna noiembrie a anului 2012, dar cum se
�t�pl? la comisiile rom�e?ti, cazul s?u s-a prelungit nepermis de mult. Aducerea sa la O?elul
este considerat? o adev?rat? bomb? pe pia?a transferurilor din Rom�ia, mai ales c? perioada
de mercato din aceast? iarn? a fost destul de s?r?c?cioas? pentru majoritatea forma?iilor din
Liga I, nu �s? ?i pentru O?elul, care a f?cut foarte multe mi?c?ri de trupe, cu 12 plec?ri, ?i 7
veniri. Interesul O?elului pentru Curelea dateaz? �c? din mandatul lui Marius Stan.</p>  <p
style="text-align: justify;">Costin Curelea are 28 de ani, este un golgeter pur-s�ge, av�d o
medie foarte bun? de goluri marcate pentru Sportul Studen?esc, de altfel singura echip? la care
a evoluat � toat? cariera. El a mai fost dorit de foarte multe forma?ii din Liga I, dar pre?ul
prohibitiv impus de patronul bucure?tenilor, Vasile ?iman, a f?cut ca acesta s? nu se poat?
transfera at� de u?or din Regie. Toamna trecut?, el s-a antrenat cu FC Vaslui, dar nu a r?mas
� jude?ul vecin din motivele precizate mai sus. Atacantul a str�s 11 prezen?e � na?ionala de
tineret ?i una � reprezentativa de seniori. El a evoluat mai pu?in � ultima vreme, din cauza
unei accident?ri.</p>  <p style="text-align: justify;"><em>�La Sportul nu sunt bani, nu exist?
stadion, situa?ia e extrem de grav?. Echipa nu s-a reunit, iar mai mul?i juc?tori amenin?? c? nu
se vor mai prezenta la echip?. Mul?i au memorii depuse pe la FRF, dar nu li se d? c�tig de
cauz?, de?i totul este c� se poate de clar, ei nefiind pl?ti?i chiar ?i de un an! Sunt juc?tori care
au oferte de la echipe din Liga 1, dar nu sunt l?sa?i s? plece pentru c? Vasile ?iman cere
milioane pe ei. Unii dintre fotbali?ti sunt deci?i s? nu mai vin? la echip?.�</em> (Digisport, 20
ianuarie 2013)</p>
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