
Curtean la Timisoara si totus la Medias
Devenit vedeta Mediasului, dupa hatttrick-ul marcat in poarta lui F.C.Timisoara, in singura infrangere a
banatenilor suferita in deplasare, in turul actualului campionat, mijlocasul de banda stanga, Alexandru
Curtean (21 ani) a intrat repede in atentia multor cluburi de fotbal potente din punct de vedere financiar. "
Transferat " de presa la Hertha Berlin, Steaua Bucuresti, FC Vaslui ori CFR Cluj Napoca, Alex va ajunge
pana la urma chiar in " curtea " echipei pe care a invins-o de unul singur, Timisoara. incepand de marti,
Curtean, cu sapte goluri marcate in Liga I, apartine " alb-violetilor " dat, totusi va continua sa joace la
echipa care l-a propulsat in fotbalul mare.

 Potrivit intelegerii parafate intre Marian Iancu si Corin Cindrea, fotbalistul gazist va evolua si in retur la
" alb-negri " cu toate ca " boss "-ul timisorean va plati 1,2 milioane de euro, pentru semnatura
jucatorului, precum si un procent de 25% dintr-un eventual transfer ulterior. Iancu sustine ca e in
interesul jucatorului proaspat achizitionat sa aiba " meciuri in picioare, pentru ca la Timisoara nu se stie
daca ar fi fost titular de drept al postului sau ". E insa si in interesul clubului de pe Tarnava Mare sa-l "
exploateze " la maxim pe jucator pentru a incerca, impreuna cu acesta, salvarea echipei gaziste de la
retrogradare.

 Prima transa de 350.000 de euro platita de Marian Iancu clubului Gaz Metan Medias e de altfel suma de
" avarie " necesara pentru plata restantelor financiare ale fotbalistilor, precum si a turneului din Antalya,
acolo unde mediesenii vor pleca marti pentru un stagiu de pregatire centralizata.

Cuvinte cheie: cluburi de fotbal din medias  gaz metan medias  transferuri gaz metan medias  alexandru
curtean  fc timisoara  liga 1  corin cindrea

Pagina 1 / 1

https://www.sibiul.ro/cauta/1/cluburi+de+fotbal+din+medias
https://www.sibiul.ro/cauta/1/gaz+metan+medias
https://www.sibiul.ro/cauta/1/transferuri+gaz+metan+medias
https://www.sibiul.ro/cauta/1/alexandru+curtean
https://www.sibiul.ro/cauta/1/alexandru+curtean
https://www.sibiul.ro/cauta/1/fc+timisoara
https://www.sibiul.ro/cauta/1/liga+1
https://www.sibiul.ro/cauta/1/corin+cindrea

