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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/investitor.jpg" alt="Pascu a vorbit de noi investitori, dar nu i-a nominalizat"
width="430" />Directorul executiv al O?elului, Remus Pascu, a adus � discu?ie subiecte foarte
interesante la conferin?a de pres? care a avut loc ast?zi la stadionul O?elul. Acesta a afirmat c?
exist? deja al?i investitori interesa?i de cump?rarea echipei noastre, iar negocierile cu ace?tia
sunt destul de avansate.</p>      <p style="text-align: justify;">Pascu a dat ?i un termen, pentru
finalizarea negocierilor cu noii ac?ionari ?i anume returul campionatului, dar a ?inut s?
precizeze c? posibilii finan?atori sunt deocamdat? dezam?gi?i de rezultatele din acest an ale
echipei. Directorul executiv a declarat c? firma australian? Aspen �c? acord? consultan??
O?elului, dar a explicat c? nu ?tie c� timp se va mai �t�pla acest lucru.<br
/><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Remus Pascu:</strong>
<em>�O?elul ar trebui s? arate la Ia?i o schimbare de atitudine care s? se vad? inclusiv pe
teren, o motiva?ie � plus ?i un joc consistent. Nu ascundem faptul c? suntem profund
dezam?gi?i. Nu neap?rat de rezultate, eram con?tien?i c? nu se pot face minuni. Lipsa de
valoare a juc?torilor, chiar dac? eu nu cred c? exist? a?a ceva, poate fi compensat? cu
disciplin? ?i ambi?ie, a?a cum era la Dorinel Munteanu. Nu putem s? mergem cu ochii �chi?i �
f�t�?. Putem apela ?i la schimb?ri. Suntem dezam?gi?i, poate e ?i vina noastr?. Vom �cerca
s? lu?m toate m?surile reale ?i oportune pentru ca b?ie?ii s? arate c? vor ?i pot s? r?m�? �
Liga I. Noi i-am acordat toat? �crederea antrenorului Weiss, am avut discu?ii constructive. E un
om profesionist, care ?tie multe despre fotbal. Cerem �s? mai mult? implicare! Nimeni nu a
blamat scorul sau faptul c? s-a pierdut un meci, ci modul � care au fost pierdute punctele.
Dubiile, incertitudinea exist? � toat? societatea rom�easc?, nu doar la O?elul. P�? acum
salariile s-au pl?tit la zi ?i am pierdut � mod jalnic chiar ?i cu salariile la zi. Acum suntem �
�t�ziere cu 10-11 zile la salariul pe aceast? lun?, plus alte restan?e fa?? de juc?torii mai vechi.
Domnul Weiss ?i-a luat salariul. Mereu sunt probleme, dar nu suntem singura echip? � aceast?
situa?ie. E din ce � ce mai greu � Liga I. Noi nu putem tr?i doar din drepturile TV. Sunt
probleme pe care �cerc?m s? le rezolv?m. O?elul nu inten?ioneaz? s? se retrag? din
competi?ie. � afar? de echipa mare, toate celelate echipe sunt �scrise � competi?ii. Da, �c?
mai exist? rela?ia de colaborare cu firma din Australia � privin?a consultan?ei� � activitatea
noastr? sau sfaturi privind managementul. DE ACUM �COLO VOM VEDEA DAC? VOM MAI
MIZA PE FIRMA AUSTRALIAN?. Deplasarea la Ia?i se va face cu autocarul, dar nu cu al
nostru pentru c? este defect. Echipa va face deplasarea cu o zi �ainte de meci. Negocierile cu
noii investitori sunt �tr-o faz? � care deja se discut? despre documente referitoare la v�zarea
clubului. Am trecut de stadiul de simple discu?ii, dar trebuie precizat c? viitorii ac?ionari sunt
dezam?gi?i de rezultatele echipei. Tocmai de aceea am cerut mai mult? determinare juc?torilor
?i antrenorilor. Repet, negocierile sunt �tr-un stadiu destul de avansat. Sper?m ca returul
campionatului s? prind? O?elul cu noi ac?ionari. Despre activitatea profesionist? a d-lui Ciofoaia
ar fi mai bine s? discuta?i direct cu el. El e administratoirul special, el are ultimul cuv�t la club.
Nu e real? suma de 5 milioane de euro cum se spune c? s-ar fi asigurat clubul la Astra
Asigur?ri. O?elul nu are asigur?ri doar pentru juc?tori, asigur?m ?i bazele sportive,
manifest?rile, etc. To?i juc?torii care au suferit acident?ri au fost trata?i cum trebuie. Costurile
medicale sunt semnificative la O?elul. O parte din bani e asigurat? de firm?. Intrarea �
insolven?? s-a datorat faptului c? un furnizor din Gala?i a cerut insolven?a
noastr?.��</em></p>
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