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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/costin_curelea14.jpg" alt="Costin Curelea" width="430" />O?elul l-a pierdut
se pare definitiv pe Costin Curelea, dar �fr�gerea conducerii administrative a fost imediat
ascuns? sub pre?. Ultima oar? c�d auzisem de fostul atacant al Sportului, care s-a preg?tit
al?turi de echipa noastr? � Spania, acesta urma s? primeasc? o decizie de la TAS, care sa-l
lase liber de contract, pentru a se putea transfera la Gala?i. Din acel moment lini?te total? �
cazul Curelea, juc?tor care ?i marcase pentru O?elul, �tr-un amical cu Atletico
Paranaense.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Mai nou, l-am g?sit pe atacant tocmai �
Belarus, acolo unde este testat de c?tre Dinamo Minsk. Situa?ia juc?torului este �s?
neschimbat?, el apar?in�d � continuare de Sportul Studen?esc, patronul Vasile ?iman
amenin?�du-l deja c? va pl?ti scump tentativele sale de a pleca de?i se afl? sub contract cu
bucure?tenii. �<br />Reamintim faptul c? FC O?elul s-a folosit de un truc prin care a putut s?-l
?in? pe Curelea � probe � cantonamentul din Spania. El a fost luat � grija echipei Trans Narva
din Estonia, primind o h�tie de la acest club c? se poate antrena cu g?l??enii. � tot acest timp
fotbalistul a?tepta s? fie declarat liber de c?tre FIFA, pentru ca apoi s? poat? semna cu O?elul.
Din p?cate, aceast? schem? complicat? nu ne-a ajutat mai deloc, ba mai mult ne-a l?sat f?r? un
v�f de careu. Mai �t� h�tia estonienilor a expirat pe 15 februarie, iar apoi cei de la Trans
Narva s-au speriat de posibilele consecin?e ale ac?iunilor lor ?i l-au l?sat s? plece pe juc?tor.
Mai apoi, mult a?teptatul verdict de la TAS, anun?at pentru 22 februarie nu a mai venit nici �
ziua de azi.<br />Din acel moment, directorul general Narcis R?ducan nu a mai suflat o vorb?
despre Curelea, f?c�du-ne s? credem� c? atacantul a fost pierdut definitiv, de?i nu a fost
niciodat? al nostru ca s?-l pierdem� <br />Cu toate acestea r?m� �treb?rile. Cum a fost posibil
ca O?elul s? ia pe banii clubului un juc?tor � Spania ?i s?-l antreneze pentru alt? echip?? Mai
ales, � condi?iile � care, Liviu B?jenaru a fost l?sat acas?, locul s?u � avion fiind luat de
Curelea. Asta ca s? nu mai spunem c? mai bine am fi preg?tit un junior � cantonamentul
respectiv. Mai mult, O?elul a r?mas f?r? atacant central, deoarece mutarea respectiv? ne-a
blocat un posibil transfer al unui alt v�f de careu. � cele din urm?, Cosmin Vancea sau
Alexandru Tudorie au f?cut tu?a � unele partide de verificare, fiind v?zu?i foarte pu?in de c?tre
antrenorul Petre Grigora?, deoarece i-au f?cut loc aceluia?i Curelea. <br />Aceasta este
�treaga istorie a felului � care O?elul a �ceput partea a doua a sezonului f?r? un atacant
central veritabil pe teren.</p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Narcis R?ducan
(februarie):</strong> <em>�Am avut dreptul de a-l folosi pe Curelea p�? pe 15 februarie. Din
acel moment nu-l mai putem folosi nici m?car la antrenamente, dar din ce mi s-a comunicat,
p�? pe 22 februarie, va avea parte de o decizie de la TAS ?i abia atunci vom ?ti dac? putem
continua negocierile cu el.�</em></p>
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