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O?elului, Ionu? Neagu, se �toarce la echipa de club, dup? ce nu a fost p?strat � lotul
na?ionalei pentru partida amical? cu Australia. Juc?torul g?l??ean se afla oricum foarte
aproape de cantonamentul echipei noastre, deoarece at� reprezentativa Rom�iei, c� ?i O?elul
se preg?tesc � Spania � aceast? perioad?. El va reintra � programul de preg?tire al forma?iei
antrenate de Petre Grigora?, cel care l-a promovat de altfel pe mijloca?ul de 23 de ani � Liga
I.</p>  <p style="text-align: justify;" />  <br />Neagu a intrat titular � meciul amical pierdut de
selec?ionata divizionar? a Rom�iei � fa?a reprezentativei similare a Poloniei, cu scorul de 4-1
pe 2 februarie, la Malaga. Fotbalistul g?l??ean a fost �locuit la pauz?, c�d s-au f?cut multe
schimb?ri, el afl�du-se �s? pe teren exact � repriza � care s-a stabilit ?i scorul final. Neagu nu
a ie?it prea mult � eviden??, evolu?ia lui fiind influen?at? ?i de apatia colegilor s?i. Din fericire
pentru �o?elar� partida respectiv? nu este bifat? de statistic?, deoarece jocul nu f?cea parte
din calenadarul oficial stabilit de FIFA. <br />Fotbalistul g?l??ean se afla din 27 ianuarie �
cantonamentul din Estepona (Spania), �preun? cu selec?ionata antrenat? de Victor Pi?urc?,
pentru amicalele cu Polonia ?i Australia. Dup? meciul cu Polonia doar 9 fotbali?ti au fost
p?stra?i � lotul Rom�iei, restul fiind �locui?i de stranieri pentru partida de verificare cu
Australia, de pe 6 februarie.<br />Ionu? Neagu(23 de ani) este un produs al Centrului de Copii
?i Juniori al O?elului. Mijloca?ul la �chidere s-a impus ?i � fotbalul rom�esc, evolu�d de 4 ori
� reprezentativa de tineret, o dat? � selec?ionata U23 ?i de 3 ori la na?ionala de seniori , �
jocuri amicale (3-1 cu Grecia, 4-0 cu Turkmenistan ?i 1-1 cu Uruguay).</p>
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