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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/bosanceanu.jpg" alt="Constantin Bosanceanu" width="430" />Pe pagina de
Facebook O?ELUL GALA?I am fost contacta?i de c?tre Sorin Ciobanu, juc?tor la colega de
serie, Rapid CFR Suceava. Acesta ne-a prezentat cazul fostului juc?tor din genera?ia anilor
�90 a O?elului, Constantin Bos�ceanu, actualmente magazioner la forma?ia bucovinean?,
care are nevoie de ajutor pentru o opera?ie cu protez? la ?old.</p>    <br />  <p
style="text-align: justify;">Bos�ceanu a evoluat la O?elul �tre 1995 ?i 1998 ?i a scris istorie la
clubul ro?-alb-albastru sub comanda lui Vasile Simiona?, al?turi de colegi precum Valentin
?tefan, Viorel T?nase, C?t?lin Tofan, Ion Viorel sau Stelian Bordeianu. Funda?ul dreapta a jucat
64 de meciuri pentru echipa noastr? (unul � Cupa UEFA), marc�d 4 goluri. Raidurile sale din
banda dreapta, finalizate de cele mai multe ori cu centr?ri de calitate au f?cut ca O?elul s?
ocupe de dou? ori locul 4 � Divizia A, aceste clas?ri aduc�du-ne dou? calific?ri consecutive �
Cupa UEFA. Bos�ceanu se �scrie astfel al?turi de oameni precum Mihai Guri?? sau Dorin
Semeghin � galeria juc?torilor n?scu?i � zona Sucevei, dar care au scris istorie pentru O?elul
Gala?i! El a mai evoluat pentru CSM Suceava, Rocar Bucure?ti ?i Vega Deva.</p>  <p
style="text-align: justify;">Cei care doresc s?-l ajute pot afla mai multe informa?ii � mesajul de
mai jos: �<br /><span style="font-size: 10pt;"><em>�Bun? ziua, �i cer scuze pentru deranj...
M? numesc Sorin Ciobanu, sunt unul din fotbali?tii Sucevei ?i a? dori, dac? se poate, ca
�preun? s? � ajut?m pe fostul mare fotbalist al O?elului Gala?i, Constantin Bos�ceanu
(funda? dreapta), care � prezent este magazionerul echipei la care activez! Domnul
Bos�ceanu urmeaz? s? intre luni, 23noiembrie, �tr-o opera?ie la ?old din cauza unei vechi
fracturi de pe vremea c�d activa ca fotbalist ?i b?nu?i nu prea sunt! I se va pune protez? care
?i aia cost?... Sunte?i primii la care apelez ?i sper ca �preun? s? putem face ceva pentru fosta
legend?! Aici nimeni nu � ajut?, cu nimic... Voi �cerca s? ob?in din toate p?r?ile c� de pu?in!
V? las num?rul meu pentru a m? contacta c� se poate de repede: <strong>0732 143
495</strong>! A?tept r?spuns. Mul?umesc din suflet!�</em></span></p>
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