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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/babicu.jpg" alt="Lobont + Stelea = Munteanu" width="430" />Invitat � studioul
Lider Sportiv, de la Pro FM, fostul portar de la O?elul, Cristi Munteanu �Babicu�, a vorbit
despre situa?ia de la club, posibila sa cooptare � conducere sau despre celebrul banner al
suporterilor: �Lobon? + Stelea = Munteanu�� �</p>    <br />  <p style="text-align:
justify;"><strong>Cristi Munteanu</strong>: <em>�E greu s? comentez situa?ia de la O?elul,
at� timp c� echipa. pentru prima oar?, are patron. P�? acum clubul a fost sus?inut de
Combinat. Proprietarul poate face ce vrea cu clubul lui. Ca fost juc?tor la O?elul m? deranjeaz?
situa?ia de la club, echipa are un proprietar ?i daca dore?te m�ne poate s? pun? lac?tul. Po?i
s? � judeci, dar nu ai putere. Pot s? se str�g? 10.000 de suporteri, dar unde s? protesteze ?
Un lucru este cert, O?elul este � pragul desfiin??rii ?i ca fost juc?tor sau ca suporter m?
afecteaz?, ne afecteaz? pe to?i. Australienii care au preluat managementul cred c? sunt
con?tien?i c? juc?torii sunt nepl?ti?i de cinci luni, c? au depus memorii la LPF pentru a deveni
liberi de contract. Ca s? vii la echip? acum trebuie s? sco?i 1-2 milioane de euro ?i apoi s?
porne?ti de la zero. � acest moment O?elul nu are antrenor, nu are juc?tori. Juc?torii nu pot
deveni liberi de contract pentru c? echipa este � insolven??, practic � obligi s? joace gratis.
Mie �i este fric? ca O?elul s? nu abandoneze ?i s? nu porneasc? � Liga I, ar fi o tragedie ca
echipa s? moar? a?a ur�. Cel care poate redresa clubul este primarul Marius Stan, dar nu v?d
p�ghiile prin care ar putea s? se implice. Este un om de fotbal, a?a cum a reu?it s? c�tige
campionatul cred c? ar putea fi omul care s? redreseze O?elul. Dac? a? primi o ofert? de la
clubul O?elul pentru un post de conducere, de ce nu? Toat? via?a am stat pe terenurile de
fotbal, cunosc aceast? meserie, a? accepta cu mare pl?cere s? ajut O?elul � orice context pe
orice post. Dac? mi se va cere s? ajut, � orice moment voi r?spunde, mai ales c? am jucat la
O?elul, normal c? mi-ar face pl?cere s? ajut. M? m�dresc cu acel banner al suporterilor
�Lobon? + Stelea = Munteanu�. � acel an am primit titlul de cel mai bun portar al
campionatului sub culorile O?elului!�</em></p>
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