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Marian Brailescu" src="images/front/cucu_stelu.jpg" height="250" width="430" />Ast?zi, 15
septembrie 2014, Stelian Cucu �pline?te v�sta de 25 de ani, ocazie cu care � ur?m, � numele
tuturor suporterilor, un c?lduros �La mul?i ani� ?i c� mai multe reu?ite pe plan profesional �
tricoul ro?u-alb-albastru.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">�Stelu� s-a mai aflat de
dou? ori � aten?ia O?elului, dar abia anul acesta a fost adus la forma?ia fanion a Gala?iului,
dup? mul?i ani petrecu?i la concitadina Dun?rea, echip? care s-a desfiin?at recent! Mijloca?ul
central, care poate juca cu succes ?i � centrul ap?r?rii (vezi meciul cu Rapid) a mai fost dorit la
O?elul �c? de pe vremea lui Marius Stan ?i a fost foarte aproape s?-?i �plineasc? visul, dar
tranzac?ia pe 60.000 de euro ?i 50% dintr-un viitor transfer cu defuncta Dun?rea a picat �
ultimul moment. Era anul 2009, an � care Stelian Cucu a participat chiar ?i la un trial al echipei
na?ionale antrenate de R?zvan Lucescu, de?i evolua � Liga a II-a! Acest lucru l-a adus chiar �
aten?ia Unirii Urziceni, dar nu va semna cu viitoarea campioan?, ci va ajunge la Chiajna cu care
promoveaz? � 2011 � Liga I. Cu toate acestea, dup? doar 12 meciuri jucate, se �toarce la
Dun?rea, rat�d ?ansa de a debuta � prima divizie. Urmeaz? trei sezoane bune pentru Cucu la
Gala?i, acesta fiind unul dintre oamenii de baz? ai echipei cu 68 de meciuri jucate (60 ca titular)
?i 6 goluri marcate! � 2013 ajunge din nou � aten?ia O?elului, dar Petre Grigora? renun?? la el
dup? un cantonament montan, p?str�du-l doar pe Dan Popescu, venit de la aceea?i forma?ie
g?l??ean?. Vara lui 2014 � aduce � sf�?it lui Cucu meritatul transfer la O?elul, el debut�d ?i
� prima lig?, acolo unde a jucat p�? acum 4 meciuri � care a reu?it o pas? de gol contra
Rapidului! <br />Probabil cel mai frumos cadou pentru funda?ul/mijloca?ul nostru ar fi o victorie
� meciul de ast?zi de la Craiova. S? sper?m c? el, �preun? cu colegii s?i, vor reu?i acest lucru
!</p>
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