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<p align="justify" style="text-align: justify;">Etapa trecut?, O?elul a �t�nit pe Unirea Urziceni,
meci c�tigat de ai no?tri cu scorul de 3-2, de men?ionat fiind faptul c? managerul general al
echipei oaspete este fostul oficial de la Dun?re, Mihai Stoica (ultima oar? c�d � mai scriu sau
pronun? numele complet!). Acest personaj ?i-a f?cut apari?ia pe gazon � drumul s?u c?tre
banca de rezerve �tr-un cor de huiduieli, fluier?turi ?i �jur?turi (binemeritate de altfel), de?i
acesta se a?tepta poate la aplauze, poate chiar la niscaiva medalii de decora?ie, declar�d la
final: "Sunt dezgustat de public ?i e ultima oar? c�d vin la Gala?i cu pl?cere." MM se laud? cu
performan?ele avute la O?elul � perioada 1991-2002, de?i p�? � 1998 a fost doar adjunct al
actualului director general Marius Stan. E adev?rat c? echipa noastr? a atins la acea vreme
performan?e notabile (f?r? s? fie �s? neap?rat meritul lui Mimi), ajung�d de dou? ori
consecutiv � Cupa UEFA ?i totodat? lupt�du-se la titlu � campionat.</p>  <p align="justify"
style="text-align: justify;">�</p> <p align="justify" style="text-align: justify;">Adev?ratul artizan
al acelor reu?ite este Marius Stan ?i nicidecum acest personaj dubios. Dup? un meci FC Arge?
- O?elul 0-0, Marius Stan �i prezenta � mod surprinz?tor demisia declar�d: " Am crescut o
viper? � s�", f?c�d referire la adjunctul s?u. Dup? acel meci, p�? la finalul sezonului
2001-2002, O?elul a fost condus? de MM. � aceast? perioad? O?elul nu a mai participat �
cupele europene, av�d  probleme cu banii � fiecare an (se zvone?te c? Mimi lua bani de la
c?m?tari ?i �t�zia inten?ionat plata salariilor) ?i lupt�d mai mereu pentru salvarea de la
retrogradare. Dup? un an bun, � sezonul 2001-2002, acela?i personaj destram? practic O?elul
?i fuge la Steaua lu�du-i cu el pe Sorin Ghionea (juc?tor aflat la acea or? � vizorul echipei
na?ionale) ?i pe Gabriel Bo?tin?, pentru infima sum? de 100.000 de dolari, pe c�d Dinamo
Moscova sau Bordeaux erau preg?tite s? pl?teasc? sume mult mai mari pentru cei doi. R�d pe
r�d au plecat atunci ?i al?i fotbali?ti buni ai echipei: c?pitanul Bogdan Andone, Eugen Ba?tin?,
Cristian Munteanu, etc.</p> <p align="justify" style="text-align: justify;">La exact un an de la
plecarea sa, � ultimul meci al sezonului 2002-2003, O?elul �t�nea la Gala?i, �tr-un meci
decisiv pentru noi, pe Steaua, echip? f?r? nicio grij?  � clasament. Meciul avea s? se termine
cu scorul de 1-1, g?l??enii no?tri fiind arunca?i � lupta barajului de retrogradare. Aflat � loj?,
MM pl�gea cu lacrimi de crocodil � fa?a camerelor de filmat, dar la p?r?sirea stadionului
"?op?ia" de fericire. De altfel, p�? la plecarea sa de la Steaua, acela?i trep?du? a luat �
fiecare an juc?tori de la Gala?i, sl?bind astfel for?a echipei noastre: Cornel Cernea furat cu o zi
�ainte de �ceputul sezonului 2005-2006, Victora? Iacob "ademenit" s? nu-?i prelungeasc?
contractul cu O?elul ?i luat gratis mai apoi la echipa bucure?tean?, c?pitanul echipei na?ionale
Under 18, Alexandru Tudose (luat pentru infima sum? de 5000 de dolari!?), sau R?zvan
Ochiro?ii furat cu largul concurs al capilor FRF.</p> <p align="justify" style="text-align:
justify;">Dup? ce ?i-a dat demisia (cel pu?in a?a spune el, c? nu a fost demis), exact �aintea
unui meci Steaua - O?elul, �trebat fiind cu ce echip? va ?ine, a declarat: "Normal cu Steaua, ce
treab? am eu cu Gala?iul, termina?i cu �treb?rile stupide." Astfel cuv�ta fostul trep?du? al lui
Becali despre ora?ul � care s-a n?scut, a crescut, s-a afirmat (ca un �mare� conduc?tor) ?i a
�v??at ce �seamn? fotbalul. Tot � perioada sa stelist?, a reu?it s? intre � conflict cu
majoritatea oamenilor de fotbal din Rom�ia, r�d pe r�d, lu�du-i � colimator pe Marius Stan,
Dumitru Dragomir, Victor Pi?urc?, Marian Iancu, Iuliu Mure?an, R?zvan Lucescu sau Cristian
Borcea, purt�du-se de multe ori ca un isteric ?i v?z�d conspira?ii �potriva Stelei peste tot.</p>
<p align="justify" style="text-align: justify;">Dar s? revenim la meciul de la Gala?i dintre O?elul
?i Unirea. MM a blamat � termeni duri, arbitrajul lui S. Corpodean, dar ?i echipa g?l??ean? pe
care a acuzat-o de �furt calificat�, dup? care, a strigat � gura mare � fa?a unor oficiali ai
clubului nostru: "Ma p.. pe Gala?i, sper s? retrograda?i anu' ?sta!" Totodat? a acuzat ?i
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arbitrajele din etapele precedente, consider�d c? O?elul a fost favorizat? p�? acum de arbitri
(!??!). Tupeul s?u a continuat cu declara?ii de genul: "O?elul o s? simt? � UEFA c? nu poate
s? joace cu arbitraje favorabile ?i acolo.� Despre faza golului decisiv marcat de echipa noastr?
� partida cu Urziceniul acela?i personaj a declarat: "A fost un fault odios � atac!" Cu voia
dumneavoastr?, a cititorilor �i permit s? comentez astfel - Odios esti tu MM , pentru toate
lucrurile rele f?cute O?elului! Ai devenit persona non-grata pentru noi ?i sper?m s? nu te mai
vedem niciodat?! MM, GALA?IUL TE UR??TE!</p>
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