
EXCLUSIV/ Ultimele ve?ti despre v�zarea O?elului!

Scris de Marian S?v?stru
Marţi, 18 Martie 2014 13:51

<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;" alt="Adamescu
vrea sa renunte la Otelul" src="images/front/adamescu_otelul.jpg" height="250" width="430"
/>�fr�gerea cu Ceahl?ul de asear?, scor 0-1, a trecut � plan secund dup? ce managerul
general Narcis R?ducan a anun?at c? patronul Dan Grigore Adamescu inten?ioneaz? s? v�d?
echipa, discu?iile fiind �tr-un stadiu avansat. Primul g�d al oric?rui suporter pentru un
investitor la O?elul a fost �dreptat c?tre Radu C?lin, cel care a mai avut c�eva tentative de
preluare a clubului ro?-alb-albastru. Mai mult, C?lin a ajutat din exterior echipa chiar � sezonul
� care O?elul a c�tigat campionatul. Omul de afaceri a negat �s? vehement leg?tura sa cu o
eventual? preluare a clubului.</p>      <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration:
underline;"><span style="color: #ff0000; text-decoration: underline;"><strong>Pite?ti, variant?
fals?</strong></span></span><br />De ceva timp s-a vehiculat varianta mut?rii clubului la
Pite?ti, zvon alimentat ?i de faptul c? a disp?rut numele ora?ului Gala?i de pe sigl?, iar sediul
social a fost mutat la Bucure?ti. Contacta?i de �Dun?rea B?tr�?�, cei din Prim?ria Pite?ti au
negat informa?ia prin care FC O?elul ar putea fi mutat � ora?ul din jude?ul Arge?.<br
/><em>�Au fost discu?ii cu mai multe echipe, avem mai multe variante � calcul, dar nu s-a
discutat niciodat? de O?elul�</em>, a spus Dinu Gheorghe (doar coinciden?? de nume cu
pre?edintele Astrei), cel care se ocup? de fotbal la Pite?ti.</p>  <p style="text-align:
justify;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000; text-decoration:
underline;"><strong>Investitori din sfera lui Stan</strong></span></span><br />Conform unor
surse din interior, Dan Grigore Adamescu ar fi dispus s? cedeze clubul chiar � aceast?
s?pt?m�?, iar doi oameni de afaceri poten?i financiar ar urma s? preia fr�ele grup?rii
ro?-alb-albastre. Noii investitori ar urma s? aib? rela?ii mai str�se cu municipalitatea, primarul
Gala?iului fiind Marius Stan, fostul conduc?tor al O?elului, unul dintre cei care a contribuit la
aducerea lui Adamescu la clubul ro?-alb-albastru. �tre actuala conducere a O?elului ?i Prim?rie
a intervenit o ruptur? total? dup? mutarea sediului social al clubului la Bucure?ti. Astfel, O?elul
n-a mai beneficiat nici m?car de cei 500.000 de euro pe care clubul � primea �ainte, ca urmare
a protestului suporterilor, organizat ?i cu ajutorul �Dun?rii B?tr�e�, din 2009. Una dintre
variantele posibile ca investitor la club este Nicolae Badea, fost finan?ator la Dinamo, aflat �
rela?ii foarte bune cu Marius Stan. De altfel, Badea a fost la Gala?i la una dintre galele de box
organizate anul trecut la Patinoar, chiar de Prim?rie. <br />Cu toate c? a ap?rut � pres? ?i
varianta ca Adamescu doar s? aduc? un asociat, aceasta nu st? momentan � picioare. Totu?i,
e posibil ca Adamescu, prin una dintre firmele sale, s? r?m�? ca sponsor la club, cu anumite
beneficii. �</p>  <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color:
#ff0000;"><strong>Licen?a depinde de salariile pe o lun?</strong></span><br />Problemele
O?elului la momentul actual ?in ?i de ob?inerea licen?ei. Dosarul de licen?iere trebuie s? fie
depus p�? pe 31 martie! Clubul trebuie s? nu aib? nicio datorie p�? la data de 31 decembrie
2013, iar pentru a se �cadra � acest criteriu, oficialii O?elului trebuie s? achite un salariu c?tre
juc?tori. Per total, juc?torii O?elului ?i al?i c�iva angaja?i sunt � urm? cu salariile de mai bine
de trei luni, dar pentru licen?? se iau � calcul doar restan?ele p�? la finalul anului trecut. De
dosarul de licen?iere se vor ocupa avoca?ii de la Bucure?ti, acolo unde se afl? ?i sediul social.
O?elul a ob?inut cu emo?ii licen?a � sezonul trecut, din cauza faptului c? Astra Asigur?ri,
principalul sponsor, nu putea justifica faptul c? are puterea financiar? de a sus?ine echipa.
Dup? acel moment, societatea a trecut � dreptul The Nova Group. <br />Altfel, pe plan sportiv,
O?elul e pe locul 13 � clasament, cu 24 de puncte, unul mai mult dec� Viitorul, forma?ia de pe
15 (loc de retrogradare). Totu?i, chiar ?i � meciurile pierdute � 2014, echipa a ar?tat poten?ial,
astfel c? marea problem? a r?mas cea a pl??ii salariilor la timp pentru ca rezultatele s? se
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lege.</p>
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