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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/marius_stan.jpg" alt="FOTO Marian Brailescu" width="430" />Fostul director
general al O?elului ?i actualul primar al ora?ului Gala?i, Marius Stan, a discutat situa?ia
extrem? � care a ajuns clubul de la malul Dun?rii. Acesta este de p?rere c? ac?ionarii au cerut
insolven?a pentru a nu mai pl?ti juc?torii ?i furnizorii.</p>      <p style="text-align:
justify;">Edilul-?ef spune c? nu crede c? echipa va mai �cepe campionatul ?i chiar dac? acest
lucru se va �t�pla, este greu de crezut c? � va termina. Stan a explicat din nou c? � afar? de
faptul c? doar l-a recomandat pe Adamescu, nu a putut face nimic altceva, contractul dintre
Combinat ?i TNG fiind secretizat. Primarul ar fi avut un plan de a men?ine clubul pe linia de
plutire mul?i ani, dar odat? cu venirea noilor ac?ionari nu a mai putut face nimic, deoarece
ace?tia au dispus de banii din conturi dup? bunul lor plac. �<br /><strong></strong></p>  <p
style="text-align: justify;"><strong>Marius Stan:</strong> <em>"Un club modest asa cum a fost
O?elul, odat? ce au ap?rut bani mul?i a fost ca un blestem. Eu daca r?m�eam la club aveam
un proiect care ?inea clubul �tr-o independen?? total? de surse financiare. Aveam � plan o
investi?ie a jum?tate din banii de la UEFA � hidrocentrale, investi?ii care f?ceau clubul s?
tr?iasc? independent pentru tot restul vie?ii. Ac?ionariatul actual a dispus �s? cum a vrut de
banii din cont. Se pare c? nu suntem departe de soarta celor de la Unirea Urziceni, chiar dac?
acolo a fost m?car un patron care a b?gat banii lui, aici au fost ni?te oameni care n-au b?gat
niciodat? bani. F?r? s? am toate datele, pentru c? vorbesc destul de rar chiar ?i cu Narcis
R?ducan, eu sunt destul de sceptic c? O?elul va �cepe noul campionat. Nu poate fi f?cut? o
compara?ie �s? � plan sportiv cu Unirea Urziceni, deoarece noi avem istorie, avem tradi?ie,
suntem iubi?i, suntem un brand pentru Gala?i. Facem parte din patrimoniul spiritual al acestui
ora?, suntem � sufletele g?l??enilor, deoarece prin c�tigarea campionatului am adus fericirea
� sufletul oamenilor. Din nefericire, oamenii sunt cei care construiesc, iar al?ii d?r�?, e ca �
legenda Me?terului Manole. F?r? suflet nu po?i s? faci nimic, iar cei care au venit nu au acest?
tr?ire ?i nu au treab? cu fenomenul, singurul lor scop a fost ob?inerea banilor. F?r? doar ?i
poate nu se pot atinge de Baza Ancora, deoarece este protejat? legal, nu i se poate schimba
destina?ia. Numai c? stadionul respectiv r?m�e � posesia unor oameni care, dac? vor, � ?in
�chis sau nu mai pl?tesc utilit??ile ?i � stric? gazonul ?i de aici urmeaz? paragina ?i ar fi
p?cat. Ar fi trebuit stipulate � contractul de v�zare-cump?rare dintre Combinat ?i noul patron
ca acesta din urm? s? nu poat? face chiar ce vrea cu echipa. Nu ?tiu �s? ce con?ine acest
contract, a fost secretizat. Mi-a? fi dorit ca cel care a venit s? investeasc? s? fac? asta, nu s? ia
bani. Cei care patroneaz? O?elul s-au inspirat de la U.Cluj sau Rapid cu aceast? insolven??,
pentru a nu pl?ti juc?torii, furnizorii, etc. Pe ei nu-i intereseaz? ce se va �t�pla cu echipa�
Probabil la O?elul vor r?m�e doar juc?torii mai pu?in valoro?i ?i cei care nu au oferte, deoarece
restul vor putea pleca dup? declararea insolven?ei, dac? evident se ridic? sechestrul ANAF.
Fotbali?tii au intrat � a treia lun? de neplat? deja ?i e nefiresc pentru c? sunt bani munci?i de
ei. N-am mai vorbit de mult timp cu actualul patron. Practic sunt legat de m�ni ?i nu pot face
nimic pentru O?elul. Mi s-a impus de c?tre Cuntea de Conturi s? nu finan?ez echipa din bani
publici ?i de aici apar probleme pe mai departe. Din p?cate, �c? sunt legi neclare la noi ?i de
aici e?ti la cheremul interpret?rilor unuia sau altuia.�</em></p>
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