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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/astra_asigurari.jpg" alt="FOTO Marian Brailescu" width="430" />Dup?
scandalul de la �ceputul anului, la clubul de fotbal O?elul s-a l?sat o lini?te ap?s?toare, chiar
dac? pericolul pare c? ne p�de?te la tot pasul. Cert este c?, p�? la data de 31 martie 2013,
forma?ia noastr? trebuie s? se pun? la punct cu dosarul de licen?iere, care �seamn? plata
tuturor datoriilor fa?? de stat, alte echipe sau angaja?i, iar mai apoi rezolvarea problemelor de
la stadion.</p>      <p style="text-align: justify;">Legat de acest subiect, ar mai fi precizat faptul
c? instala?ia de �c?lzire devine OBLIGATORIE din sezonul urm?tor ?i am dori cu to?ii s? ?tim
dac? sistemul montat � urm? cu ceva timp pe stadionul �O?elul� este func?ionabil. ?eful
Direc?iei de Licen?iere din cadrul FRF, Viorel Duru, a vorbit recent despre felul � care se poate
ob?ine licen?a pentru sezonul urm?tor, fiind cunoscut faptul c? f?r? aceasta un club nu poate
activa � prima lig? a ??rii. Acesta a z?bovit pu?in ?i pe marginea subiectului O?elul.<br />�
alt? ordine de idei, dac? finan?atorul Dan Adamescu nu a b?gat �c? niciun ban � echipa de la
malul Dun?rii, urm�d s? fac? acest lucru din martie, conform contractului, O?elul va �casa
totu?i zilele acestea 1,05 milioane de euro reprezent�d a doua tran?? din drepturile TV pe
sezonul � curs. Clasarea pe locul 6 a echipei noastre � campionatul trecut i-a dat dreptul la 2,1
milioane de euro, prima parte fiind pl?tit? �c? din vara anului trecut.<br
/><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Viorel Duru (?eful Direc?iei de
Licen?iere):</strong> <em>�Nu m? a?teptam s? aud de r?u la O?elul, mai ales c? sunt
ac?ionari noi acolo ?i, � principiu, c�d vine un ac?ionar nou, la �ceput lucrurile merg bine. Eu
sper s? fie o inven?ie a presei pentru a mai �c?lzi atmosfera care este destul de rece. 31
martie 2013 este data la care cluburile trebuie s? achite toate datoriile restante �registrate p�?
la 21 decembrie 2012. Noi evalu?m doar datoriile c?tre alte cluburi care au cedat juc?tori ?i
c?tre angaja?ii relevan?i; � plus, evalu?m datoriile c?tre stat aferente acestor angaja?i
relevan?i: juc?tori profesioni?ti, antrenori, staff medical ?i anumite pozi?ii din organigrama
staff-ului admininistrativ. De omologarea stadionului se ocup? Liga Profesionist? de Fotbal. Noi
primim de la cluburi dosarele de licen?iere ?i acolo se vede cine are sau nu are instala?ie de
�c?lzire. Cluburile pot �chiria alt stadion. Aceste regulamente sunt adoptate de CEx al FRF.
Regulamentul care genereaz? aceast? obliga?ie este Regulamentul de Organizare a Activit??ii
Fotbalistice, ROAF. To?i deciden?ii politici apreciaz? c? anul 2013 va fi mai greu dec� 2012.
Criza nu a trecut, asta este evident pentru toat? lumea ?i acest lucru se va r?sfr�ge ?i asupra
fotbalului.�</em></p>
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