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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/marius_stan_conferinta.jpg" alt="Marius Stan" width="430" />Fostul director
general al O?elului ?i actualul primar al ora?ului Gala?i, Marius Stan, a vorbit recent despre
situa?ia critic? de la clubul pe care l-a condus de mai multe ori � cariera sa. Edilul-?ef spune c?
�i repro?eaz? ?i acum faptul c? l-a recomandat pe patronul Adamescu, c?rui a refuzat s?-i
rosteasc? numele, dar afirm? c? nu el a �tocmit contractul de v�zare-cump?rare a echipei, ci
conducerea Combinatului, a?a c? nici el nu poate �?elege cum de s-a dat echipa gratis ?i f?r?
anumite clauze � acte.</p>      <p style="text-align: justify;">Stan este de p?rere c? cei de la
TNG au preluat O?elul, doar pentru a se folosi de cei 7 milioane de euro care se reg?seau �
conturi la un moment dat, faptul c? au b?gat deja echipa � insolven?? la mai pu?in de un an,
fiind un indiciu clar despre planurile m�?ave ale ac?ionarilor bucure?teni.� �<br />La final,
fostul director general a declarat c? este sigur c? Direc?ia Na?ional? Anticorup?ie se va
autosesiza � acest caz, fiind vorba de foarte multe milioane de euro care au disp?rut f?r?
urm?.<br /><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Marius
Stan:</strong> <em>�M?rturisesc c? dup? un timp am intuit pa?ii ace?tia pe care urmau s?-i
fac? noii ac?ionari, dar din p?cate pentru club, suporteri ?i ora? era tardiv deja. Acum este clar
c? singurul scop al prelu?rii clubului de c?tre TNG a fost devalizarea lui de c?tre banii care erau
� cont. Acum un an au preluat clubul cu 7.000.000 de euro ?i dup? un singur an � aduc �
insolven??, asta demonstreaz? c? nu au niciun g�d bun, au fost doar interesa?i de banii de
acolo. P?cat de averea ?i de tot ce are patronul respectiv. Noi ne-am descurcat cu bani foarte
pu?ini ?i ne-am descurcat foarte bine. R?m�e de stabilit de c?tre al?ii c� de legale au fost
pl??ile f?cute din contul clubului c?tre alte societ??i. �i repro?ez ?i acum faptul c? l-am
recomandat pe actualul patron, dar negocierile s-au purtat cu Combinatul, de?in?torul tuturor
ac?iunilor la momentul respectiv, eu fiind � incompatibilitate de a m? implica � aces subiect ca
?i primar. Cum de s-a putut ca f?r? niciun ban, un om s? intre � posesia unor lichidit??i de
peste 7 milioane de euro ?i a unei baze sportive proprietate a clubului sau a unui centru mai
mult dec� prolific de copii ?i juniori, asta e �trebarea la care trebuie s? r?spund? altcineva. Eu
din p?cate nu pot interveni, nu pot s? fac practic nimic. A? sta al?turi de cei care au protestat,
dar nu cred c? ar rezolva ceva acest lucru. Vorbim de milioane de euro, DNA-ul ar trebui s? se
autosesizeze ?i chiar cred c? acest lucru se va produce, n-am niciun fel de �doial? din punctul
?sta de vedere.�</em></p>
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