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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/dunarea_stadium.jpg" alt="Stadionul Dunarea in forma sa actuala"
width="430" />Fostul directorul general al O?elului ?i actualul primar, Marius Stan, a reconfirmat
faptul c? la Gala?i se va construi un stadion nou ?i modern. Edilul-?ef a declarat la conferin?a
de pres? � care i-a predat ?tafeta lui Narcis R?ducan c? se angajeaz? ca arena promis? s? fie
gata � maxim 2 ani de zile. El a mai precizat c? stadionul va fi unul de 5 stele, pe care se vor
putea disputa inclusiv jocuri de Liga Campionilor ?i a afirmat, mai � glum? mai � serios, c?
a?teapt? ca ?i O?elul s? se ridice la nivelul infrastructurii ?i s? participe din nou � UCL!</p>   
<br />  <p style="text-align: justify;">Arena de lux g?l??ean? va fi construit? pe locul actualului
stadion �Dun?rea� care va fi d?r�at complet. Proiectul are � plan o aren? de 25.000 de locuri
(?i nu de 40.000 cum se anun?ase ini?ial), cu acoperi?, destinat? exclusiv fotbalului, ceea ce
�seamn? c? tribunele vor fi mai aproape de gazon, prin lipsa pistei de alerg?ri. De cur�d,
Narcis R?ducan a precizat faptul c? noul stadion va p?stra ?i simbolistica Gala?iului, acoperi?ul
urm�d s? fie conceput � stil �Valurile Dun?rii�.<br />Marius Stan a explicat � trecut c? banii
pentru o astfel de aren? vor veni din finan??ri externe, iar concitadina Dun?rea a �ceput
modernizarea terenului al doilea, pentru ca s? se poat? muta acolo din prim?var?. Dac? se va
rezolva problema vestiarelor ?i a tribunei, echipa de Liga a II-a �i va putea disputa jocurile
oficiale aici, iar � acest mod stadionul Dun?rea va putea intra � sf�?it �tr-un amplu proces de
modernizare.</p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Marius Stan</strong>: <em>�� doi
ani de zile � voi pune la dispozi?ie O?elului un nou stadion pe care s? ne reprezinte � UEFA
Champions League. De ce nu s-ar mai repeta acest vis? O?elul, sus?inut ?i de The Nova
Group, intr? acum �tr-o nou? er?."</em></p>  <p style="text-align: justify;">�tre timp, O?elul
evolueaz? � continuare pe stadionul din ?iglina III, acolo unde s-a c�tigat un campionat, numai
c? arena respectiv? a r?mas � proprietatea Combinatului ArcelorMittal, fostul sponsor al
echipei. De altfel, clubul de fotbal pl?te?te chirie, destul de ridicat? conform surselor, pentru a
putea disputa meciurile de Liga 1 aici. Totu?i se na?te o alt? �trebare: ce se va �tampla cu
stadionul �O?elul� dup? ce echipa noastr? se va muta pe o alt? aren?? Ar fi mare p?cat ca
locul pe care s-a c�tigat primul titlu din istoria Moldovei s? r?m�? � paragin?.<br />Dac?
ArcelorMittal a p?strat stadionul din ?iglina III, nu acela?i lucru s-a �t�plat cu Baza Sportiv?
�Zoltan David� care apar?ine O?elului. Numai c? ?i aici situa?ia este dramatic?. Odat? cu
modernizarea fostei Baze Ancora, au ap?rut o serie de persoane care au revendicat o bucat?
din terenul pe care este construit? baza pentru juniori. Ace?tia ar fi c�tigat un proces ?i au
�gr?dit zona cu pari, adic? exact centrul terenului. De altfel, acesta este motivul pentru care
forma?ia satelit nu mai evolueaz? de luni bune acolo. Fiind baz? sportiv?, ex-Ancora, este
protejat? de lege ?i nu-i poate fi schimbat? func?ia, dar � acela?i timp proprietarii au probabil
dreptul la desp?gubiri ?i cu siguran?? ace?tia cer sume exorbitante pentru bucata de p?m�t ce
li se cuvine � acte.</p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Marius Stan:</strong>
<em>�C�d se afla Ancora � paragin?, nu a venit nimeni s? revendice nimic. Dup? ce s-a
investit aproximativ un milion de euro acolo, au venit ?mecherii cu hot?r�e definitiv? ?i
executorie ?i au b?tut ??ru?ii pe mijlocul terenului.�</em></p>  <p style="text-align:
justify;">Din cauza spe?ei de mai sus, O?elul II s-a mutat pe stadionul �Siderurgistul�, acolo
unde evolueaz? ?i toate echipele de juniori ale clubului. FC O?elul a modernizat ?i aici gazonul
sintetic, arena apar?in�d tot Combinatului, dar fiind concesionat? deocamdat? Prim?riei
Gala?i.</p>
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