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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/gradinaru.jpg" alt="Razvan Gradinaru" width="430" />Unul dintre cei mai
ineficien?i juc?tori din sezonul trecut, R?zvan Gr?dinaru, a revenit la FCSB, echip? de care
apar?inea ?i de unde fusese �prumutat O?elului � septembrie 2014. El se antreneaz? cu
forma?ia bucure?tean? ?i probabil i se va c?uta o echip? la fel ca ?i anul trecut.</p>    <br /> 
<p style="text-align: justify;">Trebuie precizat c? mijloca?ul de band? dreapta a prins 18 meciuri
de Liga I � tricoul forma?iei noastre, timp � care nu s-a remarcat mai deloc, nereu?ind niciun
gol sau vreo pas? decisiv?. Astfel, dac? restul plec?rilor au afectat serios lotul O?elului � ultima
vreme, plecarea lui Gr?dinaru � va da ?ansa � sf�?it t�?rului Cosmin Stoian, un fotbalist
g?l??ean foarte talentat care joac? pe acela?i post, de a demonstra ce poate!</p>  <p
style="text-align: justify;">R?zvan Toni Augustin Gr?dinaru (19 ani) s-a n?scut la Zimnicea (jud.
Teleorman) ?i ?i-a �ceput junioratul la Dinamo pe c�d avea 12 ani. Dup? doar doi ani s-a
mutat la rivala Steaua de care apar?ine � continuare. Poate evolua pe ambele benzi ale
terenului, dar ?i � centru, la mijloc. � 110 meciuri jucate la juniori a marcat nu mai pu?in de 85
de goluri, lucru care i-a atras porecla de �noul L?c?tu?�. � 2011, pe c�d nu avea �c? 16 ani
�plini?i, a debutat la satelitul Steaua II, pentru care a jucat de dou? ori. Evolu?iile foarte bune
din nou �fiin?ata Lig? a Campionilor pentru Tineret, acolo unde a marcat de 3 ori � cele 6
jocuri contra lui Schalke U19, Basel U19 sau Chelsea U19, l-au propulsat ?i la echipa mare a
Stelei. Aici a jucat 35 de minute � Cup?, alte 90 � Cupa Ligii, plus 4 meciuri � campionat, unul
chiar �potriva O?elului (2-2). Mai mult, el a intrat ?i � calific?rile pentru Champions League,
�potriva lui Stromsgodet. Cu toate acestea, cei din Ghencea l-au consider? �c? lipsit de
experien?? ?i l-au �prumutat pe un an la O?elul, dup? ce au �cercat (f?r? succes) s?-l trimit?
sub aceea?i form? la FC Boto?ani sau Concordia Chiajna. Gr?dinaru a dezam?git crunt la
Gala?i, dar cu toate acestea a fost folosit � 21 de meciuri din toate competi?iile �cas�d 4
galbene ?i un cartona? ro?u. <br /><strong></strong></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>R?zvan Gr?dinaru (aprilie 2015)</strong>:<em> "Unii ne termin?m contractele
� var?. Trebuie s? g?sim alte echipe. Juc?m ca s? ne g?sim din var? alte cluburi. Aceast?
pozi?ie este ru?inoas? pentru c? ?i dac? vom evolua din var? la alte echipe, CV-ul nostru va
avea de suferit.�</em></p>
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