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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;" alt="Dorinel
Munteanu, pe vremea cand Otelul mergea bine"
src="images/front/dorinel_munteanu_antrenor.jpg" height="250" width="430" />Dorinel
Munteanu, fostul antrenor al O?elului, a intervenit telefonic la emisiunea Lider Sportiv de pe
ProFM Gala?i, moderat? de Mani S?v?stru ?i Nic Constandache ?i a vorbit despre echipa pe
care a dus-o pe culmile succesului � 2011. <br />Tehnicianul este foarte m�nit de felul � care
a ajuns fosta campioan? a Rom�iei, care se bate acum la retrogradare ?i are mari probleme
financiare. �Munti� nu �?elege cum s-a putut �t�pla a?a ceva, mai ales c? la momentul
plec?rii sale erau speran?e c?, odat? cu schimbarea ac?ionariatului, forma?ia va ajunge din
nou acolo sus.</p>      <p style="text-align: justify;">Antrenorul nu a primit bine nici vestea c?
fostul s?u juc?tor, Gabriel Alejandro Vigianti, ar putea demisiona din func?ia de director sportiv,
explic�d c? problema nu este la argentinian, ci mult mai sus, la conducerea actual?. <br
/><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Dorinel Munteanu:</strong>
<em>�Momentan sunt la Re?i?a. Din p?cate, O?elul s-a afundat tot mai mult � subsolul
clasamentului. Va fi greu de acum �colo, dar cu sus?inerea suporterilor,� O?elul se poate
impune � meciurile de pe teren propriu. Toat? lumea spera ca dup? schimbarea
ac?ionariatului, c�d de altfel m-am desp?r?it ?i eu de O?elul, clubul s? fac? un pas �ainte, dar
din p?cate s-au f?cut mai mul?i pa?i �apoi. Sincer asta m? doare pentru c? la Gala?i am tr?it
cele mai frumoase momente din via?a mea de antrenor. Am c�tigat un titlu, am participat �
Champions League, dar lucrurile nu decurg bine � momentul de fa??. Cu O?elul am ob?inut o
performan?? istoric? pentru Gala?i, pentru club, pentru suporteri, pentru toat? Moldova,
deoarece suntem singura echip? din aceast? regiune care s-a �cununat cu titlul de campioan?
� decursul istoriei. Mai ?in ?i acum leg?tura cu oamenii cu care am lucrat la Gala?i, chiar
vorbesc s?pt?m�al cu unele persoane. �i pare r?u s? aud c? e posibil ca Viglianti s? plece, el
e un juc?tor care a pus foarte mult suflet la echip?. Noua lui postur?, cea de director sportiv, i se
potrive?te foarte bine, dar problema nu este la Vigli, pentru c? lui � ?tiu bine caracterul,
problema vine de la conducere! Momentan sunt � vacan??. Sper s?-mi g?sesc angajament c�
mai cur�d pentru c? pauza a fost cam lung? pentru mine. Sunt ceva oferte, dar deocamdat?
toate campionatele sunt spre final ?i trebuie s? a?tept probabil noul sezon. Iau � calcul orice
posibilitate, at� din ?ar?, c� ?i din afar?, pentru c? am nevoie s? antrenez.�</em></p>
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