
Andrei, transferabil pentru 10.000 de euro
� Gaz Metan Medias i-a transmis lui Andrei ca este liber sa plece la alta echipa, iar negocierile pentru
transferarea sa pornesc de la 10.000 de euro � Jucatorul in cauza a primit propunearea de a fi imprumutat
la Blaj <br />  <br />  Asa cum era de asteptat, fundasul Constantin Andrei a parasit, ieri dimineata,
cantonamentul echipei Gaz Metan, dupa ce a purtat, in prealabil, o discutie cu cei din conducerea
clubului si cu tehnicianul Silviu Dumitrescu. Fundasul mediesenilor spune ca i s-a spus, negru pe alb,
sa-si caute alta echipa, in caz contrar urmand sa fie retrogradat in divizia C, la Blaj, echipa cu care clubul
mediesean colaboreaza de cativa ani incoace. Andrei a aflat ca se poate transfera in alta parte, contra
sumei de 10.000 de euro, in ciuda faptului ca el mai are contract doar pe patru luni cu Gaz Metan.  "Am
discutat, miercuri seara, cu cei din conducerea clubului si acestia mi-au spus ca nu mai intru in vederile
echipei pentru retur si sa-mi caut echipa. Mi-au spus ca nu pot pleca chiar asa, gratis si ca suma pe care o
cer ei pe mine este de nu mai putin 10.000 de euro. Pai cine o sa dea atatia bani pe mine, mai ales ca mai
am patru luni de contract cu Gaz Metan? Am mai primit si propunerea sa merg sa joc la Blaj sau, daca
nu, sa ma antrenez cu juniorii echipei. E bataie de joc! Daca nu-mi gasesc echipa, mai bine stau pe tusa
pana la expirarea contractului, decat sa ma �faca� asa cum vor ei. Am inteles ca totul s-a rupt aici inca
de marti, cand nu m-au lasat sa merg sa joc la amicalul de la Blaj" , a declarat Andrei.<br />  Fundasul
pitestean spune ca Silviu Dumitrescu nu este strain de aceasta situatie.  "La meciul amical de la Blaj,
Silviu Dumitrescu mi-a zis sa nu merg cu echipa si sa raman sa ma antrenez singur la stadion. Apoi, cand
am discutat cu el intre patru ochi, mi-a spus direct, sa-mi caut alta echipa. Pai cum sa mai raman aici,
cand el spune asa ceva? Domnul presedinte Corin Cindrea mi-a zis ca el nu stia de disponibilizarea mea
si ca o sa discute cu Silviu Dumitrescu si sa mai stau macar pana la finele acestei saptamani. Nu mai
suport, insa, batjocura asta si am decis sa plec acasa. Mi-am luat toate lucrurile de acolo, pentru ca nu
mai vreau sa dau ochii cu acesti oameni" , s-a confesat Andrei.<br />  <br />  Belciug a plecat de la
Medias<br />  Marian Belciug, jucator adus in probe, saptamana trecuta, de la Poli AEK Timisoara, nu
s-a mai prezentat la antrenamentul de ieri dimineata al lui Gaz Metan. Directorul sportiv, Cristi Pustai, a
declarat ca negocierile cu Poli AEK nu au ajuns la un numitor comun.  "Belciug n-a mai venit la echipa,
deoarece negocierile de transfer cu Poli au esuat. El ramane in vederile noastre pentru un transfer in vara
acestui an" , a spus acesta. <br />  Pustai a confirmat ca Andrei nu mai intra in vederile echipei
mediesene, dar a specificat ca pretul de transfer al acestuia este negociabil.  "Asteptam ofertele pentru el.
Suma de transfer este negociabila. Bine ar fi pentru el sa-si gaseasca echipa" , a sustinut directorul
sportiv. <br />  Atacantul Adrian Dulcea si-a reluat, incepand de ieri, antrenamentele, dupa ce a stat pe
tusa o sapatmana, din cauza unei entorse. Pentru amicalul de maine, cu Chimica Tarnaveni, se anunta si
testarea a cel putin doi jucatori noi.  "Veniti la meci si o sa vedeti si cativa fotbalisti noi" , a declarat
Pustai.<br />  <br />  Dragos POPESCU<br />  
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