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<p style="text-align: justify;">Dup? t?r?g?n?ri de ani de zile, mul?i nervi, dar ?i multe promisiuni
neacoperite, directorul general al O?elului, Marius Stan, s-a aventurat din nou ieri, la conferin?a
de pres? ?i a declarat foarte sigur pe el c? stadionul din ?iglina III va fi dotat cu nocturn? � vara
acestui an. De data aceasta se pare c? principalul sponsor al echipei noastre, ArcelorMittal
Gala?i, este pus pe fapte, ace?tia �cep�d demersurile pentru instala?ia de lumin? a arenei
�O?elul�. Clubul nostru trebuie s? realizeze toate punctele din manualul de licen?iere, inclusiv
nocturna, p�? � vara anului � curs, mai exact p�? pe 24 iulie 2010, c�d este programat s?
�ceap? urm?torul sezon de Liga I. Aceasta este data limit?, ultima zi c�d orice club din Liga I
mai poate beneficia de o derogare pentru a putea evolua � prima lig? rom�easc? f?r?
instala?ie de lumini. Odat? dep??it acest termen, O?elul ar trebui s?-?i dispute meciurile de pe
teren propriu � exil, altfel put�d lua drumul celui de-al doilea e?alon.</p> <p style="text-align:
justify;">�</p>  <p>�</p> <p style="text-align: justify;">Se pare c? cei din conducerea
Combinatului au �?eles acest lucru ?i s-au pus pe treab?, exist�d zvonuri cum c? panourile cu
becuri vor fi realizate chiar � incinta ArcelorMittal Gala?i. De asemenea, autorit??ile locale par
dispuse s? ajute clubul de la Dun?re urm�d s? acorde de urgen?? autoriza?ia pentru planul
urbanistic, care trebuie realizat din nou de O?elul, dup? ce � prim? faz? acest plan a fost
respins deoarece nu avea avizul Direc?iei de Telecomunica?ii. Urm?torul pas ar fi realizarea
Planului Urbanistic Zonal, ArcelorMittal trebuind s? cotizeze aproximativ 1 miliard de lei vechi
pentru realizarea acestuia, schema respectiv? urm�d s? �l?ture chio?curile ?i garajele din jurul
stadionului, fiind posibil? astfel intrarea utilajelor folosite la ridicarea viitoarei nocturne. Printre
altele se pare c? banii pentru instala?ia de lumini vor veni din bugetul pe 2010 al O?elului,
directorul general al Combinatului, Thierry LeGall declar�d � cadrul unei �t�niri cu autorit??ile
locale c? ridicarea nocturnei este o prioritatate, dar care se va realiza cu pre?ul unei
sponsoriz?ri mai mici a clubului de fotbal de la Dun?re.</p> <p style="text-align: justify;">Pentru
prima oar? � at�ia ani de promisiuni se pare c? sunt �trunite toate condi?iile ca lucrurile s? nu
se mai opreasc? doar la stadiul de declara?ii. Pentru prima dat? conducerea ArcelorMittal,
ale?ii Gala?iului, dar ?i �?efii� O?elului par s?-?i fi unit for?ele pentru a duce la bun sf�?it
instala?ia de lumini dup? care jinduie suporterii O?elului de at�a amar de vreme. Ce spun �s?
fanii ? �Nu credem nimic, p�? nu vedem!� ?i pe bun? dreptate...</p> <p style="text-align:
justify;"><strong style="style">Marius Stan</strong>: "<strong style="style">Vom avea nocturn?
p�? la �ceputul noului sezon</strong>. Domnii din Combinat analizeaz? aceast? situa?ie,
avem toate avizele de construc?ie luate de la Prim?rie, mai r?m�e s? �ceap? ?i lucr?rile.
Avem semnale c? ArcelorMittal va ridica aceast? instala?ie f?r? de care nu se mai poate juca �
Liga I, la Gala?i.�</p> <p style="text-align: justify;"><strong style="style">Thierry
LeGall</strong>: ��?elegem c? este o problem? mai sensibil?, aceasta a instala?iei de
nocturn?, ?i deja o analiz?m. Vrem s? vedem cum o putem �cadra � proiectele noastre, �s?
trebuie s? se �?eleag? c?, pe timp de criz?, primeaz? situa?ia economic? a Combinatului. Noi
acord?m anual un fond clubului ?i o vom face ?i � acest an. Mereu ne-am ?inut de
cuv�t.�</p>
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