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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/cucu_popescu.jpg" alt="FOTO Sorin Pana" width="430" />Evolu?iile bune ale
lui Stelian Cucu au fost remarcate ?i de Viorel T?nase, unul dintre fo?tii s?i antrenori, � cadrul
emisiunii Lider Sportiv, de la Pro FM Lider FM.</p>    <br />  <p style="text-align:
justify;">�Stelian Cucu a avut mai tot timpul probleme cu kilogramele � plus. C�d antrenam
FCM Dun?rea am reu?it ?i l-am adus la greutatea optim? ?i a avut evolu?ii bune spre foarte
bune. Acum, la O?elul, � apas? responsabilitatea pe umeri. �preun? cu Dan Popescu este
unul din st�pii ap?r?rii echipei, responsabilitatea lui a crescut.�</p>  <p style="text-align:
right;"><strong><a target="_blank"
href="http://www.sportgalati.com">www.sportgalati.com</a></strong></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Stelian Cucu</strong> 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. Aici a jucat deja 18 meciuri � toate competi?iile.</p>  <p
style="text-align: justify;"><strong>Dan Popescu</strong> a sosit la echip? � iarna lui 2013
chiar de la concitadina Dun?rea. Mutarea sa la O?elul a rezolvat � mare m?sur? problema din
banda st�g?, ap?r?torul lateral av�d evolu?ii destul de apreciate. Funda?ul st�ga s-a f?cut
remarcat prin presta?iile bune de la Dun?rea Gala?i, pentru care a evoluat de 67 ori � carier?,
marc�d 3 goluri. �Popeye� s-a mutat apoi la O?elul pentru care a jucat de 55 de ori � toate
competi?iile. � acest sezon a fost titular � banda st�g? a ap?r?rii, cu 17 apari?ii � prima parte
a campionatului.</p>
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