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ciuda startului de retur dezastruos pentru O?elul, au fost ?i mici lucruri pozitive care au ie?it �
eviden??, un exemplu fiind randamentul lui Stelian Cucu. Surpriza este cu at� mai mare cu c�
fotbalistul a fost folosit ca funda? central, el fiind mijloca? la �chidere la baz?.   <br />� meciul
cu Dinamo, �Stelu� a scos un gol ca ?i f?cut din fa?a lui Marius Niculae, iar la Chiajna, el a
urcat ?i � fa?? � disperare de cauz? av�d o mare ocazie de a deschide scorul la un ?ut
senza?ional din voleu, scos greu de portarul Conordiei, Matache. Team-managerul Cristi
Munteanu a explicat ascensiunea lui Cucu prin faptul c? acesta s-a preg?tit exemplar � cele
dou? cantonamente de iarn?, el reu?ind s? dea mai multe kilograme jos, fiind predispus �
general la a se �gr??a mai u?or. <br /><strong></strong></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Cristi Munteanu:</strong> <em>�Sunt foarte mul?umit de cum s-a antrenat
Stelian Cucu. Trebuie s?-l felicit, a fost o surpriz? pl?cut? pentru mine. El e un juc?tor care �
general are probleme cu greutatea, e predispus la �gr??are. A fost o real? surpriz?, din punctul
meu de vedere a fost unul dintre cei mai buni ?i mai motiva?i juc?tori. S-a preg?tit ?i a jucat
bine � cantonamente.�</em></p>  <p style="text-align: justify;">Stelian Cucu s-a mai aflat de
dou? ori � aten?ia O?elului, dar abia anul trecut 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 � 2014! Mijloca?ul
central, care poate juca cu succes ?i � centrul ap?r?rii 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! La O?elul a jucat deja 17 meciuri � toate competi?iile.</p>
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