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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/viglianti_sacou.jpg" alt="Gabriel Viglianti - cel mai titrat strain din istoria
Otelului" width="430" />Gabriel Alejandro Viglianti, directorul sportiv al O?elului, a fost invitat la
emisiunea Lider Sportiv de pe ProFM Gala?i, moderat? de Mani S?v?stru ?i Nic Constandache
?i a vorbit despre situa?ia actual? a echipei O?elul. Argentinianul pare foarte afectat de ce se
�t�pl? � acest moment la forma?ia noastr? ?i a dat de �?eles c? � luna mai va lua o decizie
� privin?a r?m�erii sale la clubul de la malul Dun?rii. �Vigli� spune c? nu ?i-ar dori s?
p?r?seasc? O?elul la greu, dar a precizat c? � afara responsabilit??ilor asumate fa?? de club
?i de Gala?i are o responsabilitate mai mare fa?? de familia sa. �</p>    <br />  <p
style="text-align: justify;"><strong>Gabriel Alejandro Viglianti</strong>:<em> �Nici noi nu ?tim
prea multe despre situa?ia actual?. Am �?eles c? se mai caut? parteneri pentru club, dar p�?
la acel moment am cerut patronatului s? nu ne mai spun? nimic despre asta, pentru c? se fac
tot felul de proiec?ii, ajung mesaje contradictorii la suporteri, la cei din club, chiar la muncitori ?i
la juc?tori, cei care reprezint? motorul nostru, de care trebuie s? avem mare grij?. Astea sunt
probleme pentru patronat, ei ?tiu ce au de f?cut. Deocamdat? nu se ?tie dac? situa?ia e alb?
sau neagr?, situa?ia e incert? ?i normal c? atmosfera nu este cea mai potrivit?. Juc?torii au
avut r?bdare, p�? la urm? sunt profesioni?ti, dar e normal s? ias? ?i s? spun? ce au pe suflet.
Am mai trecut prin perioade de acest gen ?i c�d eram eu fotbalist, dar nu vreau s? vorbim de
diferen?ele de atunci ?i de acum, pentru c? sunt perioade diferite, nu vreau s? le compar.
Important e ca aceste probleme s? existe doar pe o perioad?, dar nu s? devin? permanente!
Asta e teama juc?torilor ?i ei asta ne transmit nou?, mai ales c? au dreptul s?-?i primeasc?
salariile pentru munca lor. ?tiu c? unii juc?tori ?i-au depus memorii pentru c? e dreptul lor, de
asemenea am auzit c? ?i Narcis a zis la conferin?? c? va pleca dac? situa?ia nu se schimb?. La
fel e ?i la mine, am discutat ?i cu administratorul (n.r. Lucian Ciofoaia) ?i cu oamenii din club
pentru c? tot a?tept?m s? fie lini?te, s? existe m?car o viziune pentru viitor. To?i cei care doresc
binele clubului �i doresc asta. Avem speran?e c? poate se �bun?t??e?te totul pentru binele
suporterilor, pentru binele clubului� Singurii care pierd sunt suporterii ?i O?elul! Cum am mai
spus, juc?torii mai pleac?, conduc?torii mai pleac?, patronii mai pleac?, dar clubul r?m�e sau
r?m�e echipa � sine. ?sta e lucrul primordial! Sunt anumite discu?ii, eu �c? sper s? se mai
rezolve ceva, dar cred c? putem vorbi ?i de o plecare a mea. Dar nu asta e important� Eu nu
vreau s? p?r?sesc clubul � momentele grele, nu am f?cut asta niciodat? ?i nici nu vreau s? o
fac � viitor, dar cred c? � luna mai voi lua o decizie! �c? sper c? lucrurile se vor �drepta. Eu
?tiu ce responsabilit??i mi-am asumat fa?? de suporteri, fa?? de club, dar am ?i o alt?
responsabilitate fa?? de alte trei persoane (n.r. familia) care sunt cu mine � Gala?i. Nu pot s?
m? g�desc doar la mine! Sper totu?i s? nu se ajung? aici. Eu sunt dispus s? mai r?m�, dar
sunt ?i alte priorit??i pe care trebuie s? le respect, responsabilit??i mai mari. La fel e ?i � cazul
juc?torilor. Unii vin de departe, poate ?i pentru bani, pentru c? sunt fotbali?ti profesioni?ti, dar
s? ?ti?i c? ei joac? mai mult de pl?cere. Sunt unii juc?tori care au salariu foarte mic ?i �i doresc
s? ajung? cineva. P�? la urm? asta e esen?a fotbalului. Lumea dore?te s? vad? spectacol ?i
nu probleme!�</em></p>
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