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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/sorin_cucu.jpg" alt="Sorin Cucu" width="430" />O?elul s-a ales cu conturile
blocate dup? un r?zboi de ani de zile cu ANAF, iar � acest moment clubul de la Dun?re nu
poate face niciun transfer. � aceste condi?ii este momentul potrivit s? vedem ce mai fac
juc?torii �prumuta?i pe la alte forma?ii, deoarece ace?tia sunt singurii care pot veni la Gala?i �
acest moment!<br />Av�d � vedere c? O?elul are o mul?ime de fotbali?ti �prumuta?i � vom
prezenta pe r�d, iar ast?zi vom �cepe cu linia de fund.</p>    <br />  <p style="text-align:
justify;"><strong><span style="color: #ff0000;">Gabriel Abraham</span> (22 de ani) �
portar</strong>: Goalkeeperul nu a apucat s? debuteze �c? la echipa de seniori ap?r�d poarta
O?elului cu succes doar � c�eva partide amicale. � schimb, a avut foarte multe meciuri �
tricoul echipei a doua, acolo unde a fost component de baz? � 59 de partide. De asemenea,
are numeroase prezen?e � na?ionalele U17 ?i U19 ale Rom�iei. A p?r?sit �satelitul� pentru
prima oar? � 2011, plec�d la Prahova Tom?ani. A suferit o accidentare la m�? ?i nu a ap?rat
prea mult, re�torc�du-se la O?elul II � prim?vara lui 2012, iar apoi a fost �prumutat la FCM
T�gu Mure?, � septembrie anul trecut. A f?cut un tur foarte bun pentru forma?ia de Liga a II-a,
fiind titularizat de?i concuren?a era una acerb?, t�g-mure?enii av�d 4 portari � lot. A str�s 12
partide � campionat, toate ca titular ?i integralist, �cas�d mai pu?in de un gol pe meci, dac?
vorbim de medie. A fost titular ?i la partida de Cup?, c�d FCM T�gu Mure? a pierdut pe terenul
Stelei cu 3-1. Din p?cate, revenirea lui Drago? Balauru la mure?eni l-a scos dintre buturi �tr-un
moment foarte bun pentru el. Anul acesta Gabriel Abraham nu a jucat niciun meci oficial�</p> 
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff0000;">Florin Radu Stoica</span>
(21 de ani)</strong> este funda? central, crescut la �satelit� ?i a revenit la O?elul anul trecut
dup? �prumutul la SC Bac?u � Liga a III-a, antren�du-se cu echipa mare pentru o perioad?.
De?i a fost unul din liderii �satelitului�, nu a prins niciun meci la seniorii O?elului, av�d �s?
nenum?rate partide � Liga a III-a, la echipa a doua a clubului, dar ?i la loturile na?ionale de
juniori. Dup? un debut foarte bun la b?c?uani, cu destule meciuri � care a intrat titular, Stoica a
fost �dep?rtat de la echip? odat? cu venirea unui nou antrenor. � iarn? a fost trimis la Dun?rea
al?turi de mai mul?i tineri ai O?elului, pentru a forma acolo un nucleu de g?l??eni, dar nu s-a
impus intr�d doar de dou? ori � meciuri oficiale.</p>  <p style="text-align: justify;"><span
style="color: #ff0000;"><strong>Sorin Cucu</strong></span>, care va �plini 23 de ani peste
numai c�eva zile, este un fotbalist obi?nuit cu exilul dup? ce a petrecut deja dou? sezoane ca
�prumut la Delta Tulcea, �tre 2010 ?i 2012. A debutat � Liga I abia � sezonul recent �cheiat
la partida dintre CS Turnu Severin ?i O?elul, scor 1-1. Funda?ul st�ga, fost component al
na?ionalei U19 a Rom�iei, a jucat de 7 ori pentru g?l??eni, fiind integralist � toate meciurile.
Totu?i, el nu a reu?it s? conving?, fiind � afara lotului pe finalul anului 2012, iarna aduc�du-i
mutarea la T�gu Mure?, sub form? de �prumut. Nici aici nu a jucat prea mult, av�d doar 3
meciuri � care a fost totu?i integralist. A avut o revenire de orgoliu pe finalul sezonului de Liga
a II-a marc�d un gol.</p>  <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color:
#ff0000;">Sebastian Agache</span> � funda? st�ga � 25 de ani:</strong> A jucat la O?elul II
?i Dun?rea Gala?i, sub comanda lui Viorel T?nase de ambele ori. A fost trimis apoi la ACSMU
Ia?i, dar nici aici nu ?i-a g?sit locul, iar luna august 2011 l-a g?sit la Buz?u � lotul Gloriei. A
dezertat de aici, f?r? s? joace vreun joc oficial, c�d a v?zut situa?ia financiar? disperat? a
buzoienilor ?i s-a �tors la �satelit�, de unde a fost luat de ex-antrenorul de la echipa a doua,
Dan Dobai, la Prahova Tom?ani, dar nici aici nu s-a adaptat. � acest moment se afl? � Liga a
III-a, � lotul Gloriei Buz?u, fiind titular � banda st�g? meci de meci. Din p?cate pentru el ?i
forma?ia sa, buzoienii au ratat promovarea � defavoarea unei comune, Viitorul Axintele
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dep??indu-i cu 9 puncte � clasament.</p>  <p style="text-align: justify;"><strong><span
style="color: #ff0000;">Constantin Mi?el?ricu</span> � funda? central � 23 de ani:</strong>
Juc?torul provine dintr-o familie de arom�i din Tulcea ?i era considerat � ora?ul din jude?ul
vecin o mare speran?? ?i un juc?tor ce se poate integra la orice echip? din prima lig? a
Rom�iei. Funda?ul central a sosit la Gala?i � ianuarie 2011, de la Delta Tulcea, dar nu a reu?it
s? se impun? la echipa antrenat? de Dorinel Munteanu, nefiind introdus nici m?car un minut �
Liga I, � anul � are echipa noastr? a luat campionatul. � schimb a fost folosit mai des la
�satelit� � Liga a III-a. Imediat s-a pus problema �prumutului, mai multe forma?ii de Liga II-a
lupt�du-se pentru a-l �regimenta. Mi?el?ricu a ales S?geata N?vodari ?i a devenit titular de
drept � centrul ap?r?rii dobrogenilor str�g�d 25 de meciuri �tr-un sezon. ?i-a continuat forma
bun? acas?, fiind �prumutat acum la Delta Tulcea, iar � sezonul trecut a fost om de baz? cu 20
de meciuri � care a fost integralist! Mai are peste 2 ani de contract cu� O?elul, ccea ce ne face
s? credem c? �tr-o zi va reveni la Gala?i pentru a-?i lua revan?a.</p>
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