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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/bosneag.jpg" alt="Ionut Bosneag" width="430" />O?elul a pornit foarte greu
campania de transferuri, din cauza blocajului impus de ANAF, dar a reu?it s? aduc? ceva
juc?tori pe ultima sut? de metri. Cum ace?tia nu au prins cantonamentele din var? cu echipa
noastr?, ei nu sunt preg?ti?i s? intre �c? � meciurile oficiale de Liga I, dar acesta nu este
singurul motiv pentru care joac? doar la �satelit�.</p>    <br />  <p style="text-align:
justify;">De exemplu, chiar ieri v? prezentam cazul lui Georgel Pung?, care se antreneaz? cu
O?elul II, � vederea unui transfer la echipa mare a g?l??enilor. Juc?torul apar?ine �s?
forma?iei CF Br?ila, cu care mai are contract p�? � 2015! El a primit permisiunea de a se
antrena cu O?elul, dar odat? cu reluarea preg?tirilor br?ilenilor a fost declarat absent nemotivat
� ora?ul vecin.<br />Este foarte posibil ca aceasta s? fie ?i situa?ia lui Bogdan Gavril?, care a
venit de la Chindia T�govi?te, mai ales c? cei din conducerea noastr? nu au dat niciodat?
detaliile acestor �transferuri�. Echipa d�bovi?ean? are mari probleme financiare, dar ar putea
continua � Liga a III-a, r?m��d de v?zut dac? O?elul va face o �?elegere cu ace?tia pentru
mijloca?ul de 21 de ani. La fel ca ?i Pung?, Gavril? a jucat doar la �satelit�, prinz�d ultimele
dou? amicale, � care a marcat ?i un gol.<br />Atacantul Sevillano a fost �prumutat pe un an de
la Godoy Cruz din Argentina, dar este � urm? cu preg?tirea fizic?, plus c? trebuie s? se
adapteze condi?iilor din Rom�ia. De altfel, antrenorul Ionu? Badea a declarat c? �peste trei
s?pt?m�i sau o lun? ar putea fi pus la punct�, deci slabe ?anse s?-l vedem prea cur�d la
treab?. <br />?i portarul Ionu? Bo?neag a intrat la ultimul amical al �satelitului� O?elul, fiind
titular � partida de verificare c�tigat? cu 2-1 pe terenul celor de la Sporting Lie?ti. ?i apropo de
acest meci, golurile echipei noastre au fost marcate de Bogdan Chipirliu ?i Alexandru Tudorie
(penalty), doi juc?tori care se afl? � lotul echipei mari, dar nu au fost convoca?i pentru partida
cu U Cluj. <br />Revenind la goalkeeperul Bo?neag, acesta a?teapt? probabil ca cei de la club
s? rezolve situa?ia lui Grahovac, pentru a prinde prima echip? a O?elului.</p>
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