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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" />Narcis R?ducan
spune c? nu l-a pierdut definitiv pe Costin Curelea, declar�d c? dac? TAS � va declara liber de
contract, atunci atacantul va ajunge imediat la O?elul! Numai c? nu se cunoa?te data c�d
juc?torul va primi un verdict de la tribunalul sportiv elve?ian, un astfel de proces put�d dura luni
�tregi, dup? cum s-a v?zut ?i � cazul punctelor de penalizare primite de forma?ia g?l??ean?
�c? de la �ceputul sezonului.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">V? reamintim faptul c?
v�ful Costin Curelea s-a preg?tit al?turi de O?elul � Spania, dar nu a mai putut r?m�e,
deoarece comisiile din ?ar? nu l-au eliberat de contractul cu Sportul Studen?esc. Mai nou,
atacantul se afl? 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 />Cu toate acestea, directorul general Narcis R?ducan spune c?
tactica r?m�e valabil?, iar dac? juc?torul va fi declarat liber de contract el va semna imediat cu
O?elul, chiar dac? se preg?te?te cu Dinamo Minsk. Echipele din Liga I nu mai pot face
transferuri la acest moment, dar pot aduce juc?tori f?r? angajament contractual.</p>  <p
style="text-align: justify;"><strong>Narcis R?ducan</strong>: <em>�Curelea a fost juc?torul pe
care ni l-am dorit cel mai mult � pauza competi?ional?. Din p?cate nu am putut s?-l legitim?m
pentru c? are o situa?ie extrem de complicat?. ?ti?i ce se petrece la Sportul, a?a c? nici Costin
Curelea nu face excep?ie. El se preg?te?te cu Dinamo Minsk, dar v? asigur c? � momentul
c�d va fi declarat juc?tor liber va semna cu noi. Perioada de transferuri s-a �cheiat, dar
juc?torii liberi de contract pot fi legitima?i oric�d.�</em></p>
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