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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="Dunarea - cel mai mare stadion al Galatiului"
width="430" />P�? va ap?rea noul stadion � noul Gala?i (�tre timp s-a schimbat data de
�cepere a lucr?rilor ?i loca?ia), ne vedem de arenele existente. Visul directorului general
Marius Stan, acela de a elibera stadionul �O?elul� de chio?curile din zon? care-l sufocau, va fi
�plinit de c?tre� primarul Marius Stan.</p>      <p style="text-align: justify;">Reamintim faptul
c? acesta s-a luptat ani de zile cu comercian?ii din zon?, ba mai mult a fost �curcat luni �tregi
de un garaj din zon?, care trona pe viitorul loc al unui st�p de nocturn?. Acum, odat? cu
modernizarea str?zii Gheorghe Asachi, s-a g?sit prilejul excelent pentru a sc?pa de toate
chio?curile lipite practice de gardul stadionului. <br />P�? aici �s? cu p?r?ile bune�
Privatizarea O?elului nu s-a reu?it chiar complet, iar � lunile de negocieri nu s-a ajuns la un
acord ?i pentru arena din ?iglina III. Din acest motiv, stadionul pe care ro?-alb-alba?trii au
c�tigat titlul de campioan?, se afl? tot � proprietatea ArcelorMittal Gala?i, care percepe clubului
de fotbal o chirie de 200.000 de euro pe lun?, la care se adaug? ?i plata utilit??ilor! � aceste
condi?ii nu mai e de mirare c? sunt probleme cu banii� �tr�d mai � miezul problemei, ne
�treb?m ce va face conducerea av�d � vedere c? din sezonul 2014-2015, devine obligatoriu
ca 5000 de locuri din stadion s? fie acoperite, acesta fiind criteriu de acordare a licen?ei!<br
/>� tot acest timp, primarul Marius Stan a pus g�d r?u unei arene de legend? a fotbalului
g?l??ean. �Dun?rea�, unde O?elul �vingea � 1988 pe Juventus Torino, ar putea disp?rea
pentru totdeauna, dac? Prim?ria d? curs proiectului de a realiza un stadion �tre Gala?i ?i
Br?ila. Doar � cazul � care acest plan d? gre?, atunci b?tr�a aren? va fi renovat?. � acest
moment stadionul �Dun?rea�, aflat oricum �tr-o stare avansat? de paragin?, nu mai este
folosit de echipa cu acela?i nume, care a fost mutat? la Baza Sportiv? Zoltan David. Dac?
centrul olimpic anun?at de Marius Stan �tre Gala?i ?i Br?ila devine realitate, legendara aren?
�Dun?rea� ar putea deveni Prim?rie�<br />?i dac? tot am vorbit de Baza Sportiv? Zoltan
David, trebuie precizat c? ex-Ancora, renovat? recent cu mari eforturi, � apar?ine acum lui Dan
Grigore Adamescu, a?a-zisul finan?ator al O?elului. Stadionul, de?i foarte mic, se poate l?uda
totu?i cu cel mai bun gazon din Gala?i, fiind printre cele mai bune cu siguran?? ?i dintre
terenurile de Liga I. Bine�?eles meciurile de prim? divizie nu pot fi jucate aici av�d � vedere
capacitatea redus? a tribunelor.<br />� schimb, ultimul stadion de care vom vorbi ast?zi ar fi
fost demn de o soart? mai bun?. De?i arena �Siderurgistul� este relativ nou?, aceasta arat?
din ce � ce mai r?u, ca ?i sala din vecin?tate care poart? acela?i nume. Culmea este c?
�treaga baz? a fost cesionat? pe 5 ani principalilor ac?ionari ai O?elului � The Nova Group,
dar � afar? c? ?i-au mutat birourile de la O?elul aici, TNG-ul nu d? doi bani pe aceast? aren?,
care se deterioreaz? zi ce trece. Ar mai fi de precizat c? directorul executiv Remus Pascu a
promis c? la Baza Siderurgistul se va realiza ?i un magazin oficial pe care probabil nu-l vom
vedea niciodat?�</p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Marius Stan</strong>:<em> �Cei
de la TNG trebuie s? r?spund?! Prim?ria a contribuit cu 500.000 de euro anul trecut, dar ei
ne-au dat bannerele jos de la stadion. Le-am cesionat gratis baza Siderurgistul pe �c? cinci
ani. E p?cat c? a ajuns pe m�a lor p�? ?i baza Ancora, la care am muncit at� timp cu multe
sacrificii. ArcelorMittal percepe o chirie de 200.000 de euro pe lun? pentru ca echipa s?
foloseasc? stadionul O?elul, la care se adaug? ?i utilit??ile. Avem deja proiectul noului stadion,
� colaborare cu Br?ila, chiar la ie?irea din ora?, � cartierul Cantemir. Acolo vom �cerca s?
dezvolt?m un centru olimpic, cu stadion de ultim? genera?ie, sal? de sport cu adev?rat
performant?, bazine olimpice ?i tot ceea ce e necesar. Construc?ia stadionului dureaz? � jur de
un an ?i jum?tate, astfel c? � 2014, cel t�ziu � 2015 ar trebui s?-l avem gata. Ini?ial ne-am
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g�dit s? facem stadionul � locul celui de la Dun?rea, dar peste tot � lume acum se construiesc
arene � afara ora?ului. Bine�?eles c? vom avea parc?ri ?i nu va fi nicio problem? pentru cei
care vin la stadion. � locul arenei de la Dun?rea ar urma s? construim, cel mai probabil, sediul
prim?riei.�</em></p>
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