
Vasluiul nu are bani de Curtean
Curtat de mai multe echipe din campionatul intern precum si din strainatate, fotbalistul lui Gaz Metan va
ramane mai mult ca sigur la Medias, dupa ce conducerea gruparii de pe Tarnava a refuzat o oferta venita
de la FC Vaslui. Antrenorul moldovenilor, Viorel Modovan a declarat, ieri, ca si l-ar dori pe mijlocasul
ofensiv de la Gaz Metan, insa pretul cerut de conducerea medieseana este prea mare. "Ne-ar interesa
Curtean, este un fotbalist foarte talentat, insa are un pret astronomic. Domnul Porumboiu a oferit un pret
pentru el, insa nu a fost acceptat de Medias, iar eu cred ca suma oferita era destul de mare pentru Liga I",
a spus Viorel Moldovan la GSPTV. Potrivit unor surse din cadrul clubului Gaz Metan, suma oferita de
finantatorul Adrian Porumboiu este de 800.000 de euro, considerata prea mica de sefii Gaz-ului.

 in alta ordine de idei, conducerea celor de la Gaz Metan s-a intrunit, ieri, in sedinta, pentru a analiza
prestatia echipei in turul campionatului, insa deciziile urmeaza sa fie luate abia dupa Sarbatori. Staff-ul
ethnic, in frunte cu antrenorul Cristi Pustai a prezentat membrilor Consiliului de Administratie un raport
intins pe 50 de pagini, dar mai marii Gaz-ului au evitat sa ia deciziile pe moment. Astfel, fiecare membru
al CA a primit o copie a raportului intocmit de Pustai, pe care sa-l studieze pana anul viitor, urmand ca in
6 ianuarie sa se decida care jucatori vor pleca.

 " Nu am avut timp sa luam cele mai bune decizii in acest moment, motiv pentru care am decis sa hotaram
ce facem in prima sedinta de anul viitor ", a spus directorul Transgaz, Ioan Rusu. Acesta a adaugat ca
echipa a avut un parcurs destul de bun in prima parte a campionatului, insa unele rezultate au fost, totusi,
sub asteptari.

 Ioan Rusu mai spune ca unii jucatori nu vor mai face parte, mai mult ca sigur din lotul Gaz-ului si in
retur.
 „Dupa ce vom studia raportul antrenorilor, vom decide si care vor fi jucatorii care ne vor parasi, pentru
ca, mai mult ca sigur, vor fi cativa la care vom renunta " a mai spus Rusu. Acesta spune ca tot atunci se
va decide ce jucatori vor fi adusi la echipa, dar deocamdata nu este nicio lista stabilita in acest sens
 Oficialul Gaz-ului a tinut sa asigure si faptul ca echipa nu are probleme financiare si nu se va retrage din
campionat. " La inceputul anului viitor vom stabili bugetul pentru retur, si este posibil sa avem chiar mai
multi bani decat pana acum. Nu ne vom retrage, ci vom lupta pana la capat pentru ramanerea in Liga I ", a
precizat Rusu.
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