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/>O?elul l-ar putea pierde pe Costin Curelea, care s-a preg?tit cu echipa noastr? � Spania,
dup? ce acordul acestuia de a se antrena cu g?l??enii a expirat pe 15 februarie. Mai mult,
atacantul a primit oferte de la FC Vaslui ?i Petrolul, iar ?ansele ca O?elul s?-l mai
�regimenteze au sc?zut ?i mai mult.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Curelea trebuie
s? se adreseze TAS pentru a putea sc?pa de contractul cu Sportul, dar nici � acest caz nu mai
putem fi siguri c? el va ajunge la Gala?i. Conducerea O?elului a �cercat diferite solu?ii pentru
rezolvarea acestui transfer. Printr-o stratagem?, Costin Curelea a jucat deja pentru echipa
noastr? � dou? amicale, contra Rapidului ?i celor de la Atletico Paranaense, reu?ind ?i un gol
� jocul de verificare cu brazilienii. Atacantul care este nepl?tit la Sportul de mai bine de un an a
apelat la o forma?ie din Estonia, Trans Narva, echip? ce l-a transferat ?i a deschis proces la
FIFA, pentru ca juc?torul s? devin? liber de contract. Clubul estonian i-a permis � scris
atacantului s? se antreneze cu O?elul p�? la 15 februarie. <br />Situa?ia s-a complicat �s? cu
fiecare zi, Vasile ?iman (patronul Sportului), amenin?�d clubul nostru, iar mai apoi alte echipe
din Liga I au intrat pe fir, iar conducerea nu mai pare deloc at� de �crez?toare c? mai are
?anse s?-l conving? pe juc?tor s? aleag? O?elul.<br />Din p?cate, r?m�em cu �trebarea: de
ce am luat pe banii no?tri � cantonament un fotbalist a c?rui situa?ie era at� de complicat? ?i
i-am l?sat pe al?ii acas?, Liviu B?jenaru, fiind doar un exemplu ?</p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Narcis R?ducan</strong>: <em>"Acordul pe care l-am primit pentru a-l lua pe
Costin Curelea � preg?tiri a �cetat. Situa?ia juc?torului va fi l?murit? � cur�d de c?tre TAS,
dar p�? atunci nu � mai putem avea � preg?tire. Noi i-am f?cut o ofert? consistent?
juc?torului, �s? la o licita?ie la care particip? Vasluiul ?i Petrolul, ?ansele noastre sunt
diminuate."</em></p>
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