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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;" alt="Marius Stan"
src="images/front/marius_stan2.jpg" height="250" width="430" />Aflat � direct la TV Gala?i,
primarul Marius Stan, fostul director general al clubului O?elul, a confirmat ceea ce Dun?rea
B?tr�? v? anun?a � exclusivitate s?pt?m�a trecut? ?i anume faptul c? a fost s? discute cu
patronul Adamescu soarta echipei ro?-alb-albastre. Cu toate acestea, edilul-?ef spune c? nu
s-a dus la Bucure?ti s? negocieze, ci doar s? vad? care va fi soarta echipei. El a catalogat
v�zarea clubului, anun?at? de c?tre Narcis R?ducan, drept o petard? de pres?, aruncat? �
ochii oamenilor pentru a detensiona atmosfera din jurul echipei! Primarul a p?rut chiar foarte
dezam?git de faptul c? cei din conducere v�d astfel de iluzii suporterilor, mai ales c? soarta
echipei � viziunea sa este pecetluit?.</p>      <p style="text-align: justify;">El a mai spus c? nu
poate legal s? preia echipa, dar dac? actualul patron ar l?sa-o m?car f?r? datorii, atunci poate
s-ar mai putea face ceva. Mai jos pute?i vedea �tregul discurs al lui Marius Stan, vizavi de
acest subiect, extrem de important � ochii suporterilor. <br /><strong></strong></p>  <p
style="text-align: justify;"><strong>Marius Stan</strong>: <em>�Dac? eram un magnat,
cump?ram echipa cu certitudine pentru c? era ca o r?scump?rare a unui copil mai mult dec�
drag sufletului meu. A ap?rut pe Dun?rea B?tr�?, site-ul suporterilor, o ?tire � care se spune
c? am fost la Bucure?ti ?i c? am discutat preluarea clubului, iar eu am dat o scrisoare c?tre to?i
suporterii prin care am explicat situa?ia. Povestea asta cu v�zarea clubului cred c? este o
petard? aruncat? pentru a face fum, ca s? se uite mai u?or e?ecul cu Ceahl?ul. Fire?te c?
m-am dus ?i am avut o discu?ie cu actualul investitor ca s? v?d despre ce e vorba, ce g�duri
are, pentru c? nu po?i trece at� de u?or peste sacrificarea unui brand al ora?ului. Gala?iul a
ie?it � lume prin aceasta echip?. A prelua eu echipa e o t�penie a unora, ar trebui s? am cu ce
� primul r�d. Nu sunt at� de bogat ca s? pot prelua eu o echip?. Nu sunt nici s?rac, dar nu se
pune problema s? fac a?a ceva. L-am �trebat pe Adamescu cine vrea s? cumpere O?elul ca
s? aflu c? speran?a, sau petarda, era de fapt ca eu s? vin cu un grup de investitori, s?-i scot de
sub joben, ?i s? preiau echipa pentru c? TNG-ul s-a s?turat de juc?ria asta, dup? ce au golit-o
de bani. Am constatat cu mare stupoare ?i sup?rare c? de fapt soarta echipei este cam
pecetluit?. Nu exist? niciun investitor ?i nicio inten?ie de a ceda m?car clubul f?r? datorii, nu
cum l-au luat, c? l-au luat cu bani � cont. Doar � situa?ia asta am putea face un efort de la
Prim?rie, schimb�d bine�?eles forma juridic?, deoarece trebuie s? fie un non-profit ca s?
putem finan?a a?a ceva. �preun? cu Prim?ria, poate Consiliul Jude?ean ?i poate ni?te oameni
de afaceri, iubitori ai fenomenului, s? �cerc?m s? o salv?m. Nu s?-i d?m str?lucirea pe care a
avut-o, c? e greu s? mai ajungi acolo, dar m?car s? traiasc? decent. Deci � sensul ?sta am
avut discu?ia cu Adamescu, dar am constatat c? nu e niciun g�d de viitor. Repet, o spun cu
am?r?ciune, dar nu e nicio inten?ie de a salva echipa a actualului finan?ator ?i probabil p�? la
sf�?itul anului, campionatul � vor termina probabil, vor l?sa echipa s? moar?. Asta e realitatea
crunt?. Eu nu vreau ?i nu mi-am permis niciodat? s? v�d gogo?i. ?sta e adev?rul. Ce se mai
spune pe la televizor de c?tre Narcis sau de c?tre Ciofoaia, c? vezi Doamne ca s-au �?eles cu
al?i investitori sunt doar pove?ti ca s? creeze fum ?i s? mai detensioneze atmosfera � jurul
echipei care e nepl?tit? de 4 luni. E inadmisibil. Asta e situa?ia, eu a? vrea, dar nu am cum s?
intervin legal �tr-un club privat. M? pot doar interesa de soarta echipei, nu mi-e ru?ine s? spun
asta, nu pot s? m? dezic niciodat? de O?elul, dar sunt foarte-foarte �grijorat ?i vreau s? ?tie
lumea exact cum e situa?ia. S? nu-?i fac? iluzii, a vinde iluzii e cel mai u?or. Pe mine m?
preocup? soarta echipei. E un brand, e un copil drag mie, f?r? doar ?i poate, este activitatea
care mi-a dat cele mai frumoase clipe din via?a mea. Niciodat? nu o s? m? dezic ?i iubesc
fenomenul ?i m? doare acum c? nu sunt pe stadion, c? nu m? duc la meciuri, dar am zis ceva ?i
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m? ?in de cuv�t. Da, m? preocup? ce se �t�pl? la O?elul, chiar dac? nu am c?lcat pe stadion,
?titi vorba mea ?i am zis clar ?i r?spicat: voi reveni pe stadion doar atunci c�d va ap?rea ?i
prima sut? de euro de la noul investitor. Consider c? Adamescu n-a dat �c? nimic din
buzunarul propriu. </em><br /><em>Apropo de stadion c? primesc multe �?ep?turi pe
facebook ?i pe mail... Nu-mi place c�d sunt luat a?a, dar oamenii trebuie s? �?eleag? c? sunt
priorit??i. Totu?i e un deziderat pe care l-am promis ?i ?tiu c? Gala?iul are nevoie de stadion,
pentru c? nu construim pentru ast?zi, ci pentru viitor. Stadionul ?sta exist?, el trebuie
modernizat, acoperit. Va fi f?cut, dar r?m�e de v?zut momentul pe care � vom g?si pentru a
face acest proiect. Am inventariat ofertele pe subiectul ?sta ?i probabil c?, acolo, proiectul cel
mai viabil va fi acel concept stadion-mall, care v?d c? exist? � toat? lumea. Asta va fi, dar sunt
ni?te priorit??i ?i mai �t� vreau s? repunem Gala?iul pe harta drumurilor pentru c? suntem
izola?i.�</em></p>  <p style="text-align: center;">{youtube}gp4sPhZNiw8{/youtube}</p> 
<p><em><br /></em></p>
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