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/>A?a cum se ?tia deja de ceva vreme, contractul c?pitanului Gabriel Giurgiu expir? la sf�?itul
lunii, iar conducerea ?i juc?torul nu vor mai ajunge la o nou? �?elegere. Mijloca?ul central se
afl? momentan � vacan?? la Cluj ?i ar putea semna cu Universitatea, forma?ia care l-a ?i dat
O?elului � urm? cu 7 ani.</p>      <p style="text-align: justify;">Juc?torul de 31 de ani afirm? c?
ar mai avea varianta de a da curs unor oferte din afara ??rii, cert fiind doar c? nu va mai reveni
la O?elul... Conducerea noastr? i-a f?cut o ofert? pe bani mai pu?ini mijloca?ului � aceast?
iarn?, pe care fotbalistul a refuzat-o.<br />Originar din Cluj-Napoca, Gabi Giurgiu a sosit prima
oar? la Gala?i � anul 2007, el semn�d apoi cu Rubin Kazan dup? numai un an ?i aduc�d
500.000 de dolari � contul clubului de la malul Dun?rii. A revenit la O?elul � 2008, ca �prumut,
?i apoi � 2009 definitiv, sosind gratis de la echipa din Rusia! Fotbalistul a mai evoluat � cariera
sa la Universitatea Cluj, timp de 7 sezoane, pe vremea c�d aceasta se afla � Liga a II-a. Per
total a str�s 193 de meciuri � tricoul ro?-alb-albastru, marc�d 16 goluri ?i fiind o prezen??
constant? ca titular � toate competi?iile � care a fost angrenat? echipa noastr?. De asemenea,
num?rul 29 pe tricou de la O?elul, are dou? prezen?e � na?ionala Rom�iei din postura de
component al forma?iei g?l??ene. A fost campion ?i supercampion cu O?elul � 2011, plus
titular de drept � cele 6 jocuri disputate de echipa noastr? n Champions League.<br
/><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Gabriel Giurgiu:</strong>
<em>"Deocamdat? sunt acas? la Cluj �preun? cu familia, unde �i petrec vacan?a. E adev?rat,
contractul �i expir? pe 30 iunie ?i a?tept oferte. M-au abordat mai mul?i suporteri � Cluj, �s?
nu m-a sunat �c? nimeni de la Universitatea ca s? fiu sincer. Eu sunt liber de contract, totul
depinde de ei. � cazul � care nu s-ar concretiza nimic � str?in?tate, pentru c? ar fi ceva interes
de afar?, e clar c? Universitatea ar reprezenta prima op?iune pentru mine. Repet, trebuie s? m?
?i contacteze cineva. Dac? se dore?te performan?? din acest sezon, v? da?i seama c? mi-ar
face pl?cere. Am �?eles c? ar fi existat o discu?ie, �s? nimic concret. Sunt dispus s? vorbim
direct. Nu cred c? mai poate fi vorba de vreo prelungire, � condi?iile de acum de la O?elul. Mi
s-a propus ceva � iarn?, dar nu am acceptat. �s? a fost o perioad? bun? pentru mine. Am
c�tigat titlul cu Dorinel Munteanu ?i Supercupa Rom�iei, chiar a fost pl?cut la
Gala?i.�</em></p>
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