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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/adamescu.jpg" alt="Dan Grigore Adamescu" width="430" />Patronul O?elului
s-a sup?rat � urma unui articol destul de f��t din Gazeta Sporturilor ?i a dat GSP-ul �
judecat?. Dan Grigore Adamescu a intentat acest proces, deoarece consider? c? imaginea i-a
fost afectat?, dar nu se specific? ce daune a cerut bucure?teanul.</p>    <br />  <p
style="text-align: justify;">Ziarul respectiv se ap?r? spun�d c? portretul omului de afaceri
prezentat � iulie anul acesta a fost realizat de angaja?ii clubului de la Dun?re, iar apoi explic?
c? niciun conduc?tor din fotbalul rom�esc nu a c�tigat vreun proces de calomnie cu
Gazeta.<br />GSP a publicat pe 19 iulie un material � edi?ia tip?rit?, dar ?i pe site, legat de
�finan?atorul� O?elului, Dan Grigore Adamescu. Editorialul semnat de C?t?lin Tolontan
prezenta ascensiunea omului de afaceri, de la �ceputurile de �bi?ni?ar�, p�? la patron de
hoteluri, trusturi de pres?, firme de construc?ii ?i mai nou echipe de fotbal. Articolul respectiv
<span style="font-size: 10pt; color: #ff0000;"><strong><a target="_blank"
href="201307192807/gsp-despre-adamescu.html"><span style="color: #ff0000;">� pute?i citi
AICI.</span></a></strong></span><br />Dan Grigore Adamescu a cump?rat � septembrie
2012 pachetul majoritar al clubului de fotbal O?elul de la ArcelorMittal Gala?i. Dup? unele
surse, �miliardarul f?r? chip� se afl? pe locul 3 � Top 300 Capital, cu o avere estimat? la 850
de milioane de euro. Printre altele, Dan Grigore Adamescu de?ine Hotelul Intercontinental,
Unirea Shopping Center, Astra Nova Security, dar ?i Astra Asigur?ri. <br />El a ajuns � aceast?
pozi?ie, de a de?ine clubul O?elul, la recomandarea fostului director ?i actual primar, Marius
Stan. La scurt timp, acesta din urm? l-a acuzat pe Adamescu c? ?i-a �su?it banii din conturile
O?elului ?i c? dore?te r?ul echipei. Anul acesta, forma?ia noastr? ?i-a mutat sediul � capital? ?i
a intrat � insolven??, 4 decembrie 2013 fiind termenul acordat de Tribunalul din Bucure?ti
pentru redresarea situa?iei.</p>
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