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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;" alt="Otelul are
licenta si pentru sezonul urmator" src="images/front/stadion_otelul_bannere.jpg" height="250"
width="430" />Spre deosebire de anul trecut c�d au fost probleme cu dosarul de licen?iere,
clubul de fotbal O?elul a trecut testul anul acesta f?r? probleme, �c? de la prima instan??. De?i
Gazeta Sporturilor anun?a c? ?i echipa noastr? ar fi avut ceva probleme � acest departament,
acest lucru s-a dovedit a nu fi adev?rat, iar clubul nostru a primit licen?a de club profesionist ?i
pentru sezonul urm?tor. Acest lucru �seamn? c? pe plan administrativ, O?elul are dreptul de a
participa � Liga I ?i la anul, iar acum r?m�e ca acest drept s? fie ob?inut ?i pe plan sportiv,
acolo unde trebuie s? sc?pam de retrogradare.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Chiar
dac? ?i la Gala?i exist? �t�zieri salariale, acestea nu au influen?at ob?inerea licen?ei,
deoarece juc?torii ?i staff-ul tehnic ?i-au primit banii pe care � aveau de �casat p�? la 31
decembrie 2013. Acesta era un criteriu foarte important � dosarul de licen?iere, echipe precum
FC Vaslui av�d probleme din acest punct de vedere. De asemenea, licen?a se putea ob?ine
mai u?or anul acesta, mai ales de c?tre echipele care nu au preten?ii de cupe europene, fiind
scoase c�eva articole referitoare la datoriile c?tre stat � favoarea forma?iilor care nu se bat
pentru primele pozi?ii ale clasamentului. �</p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Comunicat FC Otelul Galati:</strong> <em>�Fotbal Club O?elul Gala?i a
ob?inut licen?a pentru sezonul 2014-2015 al Ligii I. �?tiin?area a venit ast?zi, 25 aprilie 2014,
de la Federa?ia Rom�? de Fotbal. A?a cum i-am asigurat pe suporterii ro?-alb-alba?tri, Fotbal
Club O?elul Gala?i a ob?inut cu succes licen?a de club profesionist pentru sezonul 2014-2015
al Ligii I Bergenbier. Comisia pentru acordarea licen?ei cluburilor din cadrul Federa?iei Rom�e
de Fotbal a constatat c? sunt �deplinite condi?iile pentru admiterea cererii de licen?iere depuse
de Fotbal Club O?elul Gala?i ?i a hot?r� cu unanimitate de voturi c? gruparea o?elar? va putea
participa � urm?toarea edi?ie a Campionatului Na?ional Liga I. Ob?inerea licen?ei de club
profesionist este rodul muncii � echip?. Fotbal Club O?elul Gala?i felicit? �tregul colectiv
pentru eforturile depuse � scopul atingerii acestui important obiectiv. Acum, toate eforturile
noastre se concentreaz? pe �cheierea cu succes a actualei stagiuni. Avem convingerea c? voi,
fanii devota?i ai O?elului, ve?i fi al?turi de noi, a?a cum a?i demonstrat-o de nenum?rate
ori.�</em></p>
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