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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;" alt="Cristi
Munteanu " src="images/front/babicu_munteanu.jpg" height="250" width="430" />�tr-un interviu
acordat Monitorului de Gala?i, team managerul Cristi Munteanu a vorbit despre motivele care
l-au readus la clubul g?l??ean, faptul c? O?elul nu poate fi considerat? niciodat? o echip? mic?,
transferurile din ultima vreme, blazarea suporterilor, dar chiar ?i despre viitorul sumbru al
echipei fanion a Gala?iului � caz c? aceasta va retrograda!</p>    <br />  <p style="text-align:
justify;"><strong>Cristi Munteanu:</strong><em> �M-am �tors la Gala?i pentru c? mereu
m-am sim?it aici ca acas?. O?elul este una dintre echipele mele de suflet ?i nu puteam s? nu
sar � ajutor. Poate c? unii vor spune c? am venit aici s?-mi fac imagine, dar amintesc faptul c?
sunt colaborator la sport.ro, unde apar de 2 ori pe s?pt?m�?, plus c? am ?i propria afacere. Nu
am venit aici pentru bani, ci doar s? ajut O?elul. Am mul?i prieteni aici ?i m-am g�dit ?i la ei
c�d am hot?r� s? m? �torc � Gala?i. Am g?sit aici ni?te juc?tori aproape resemna?i.
Atmosfera din vestiar era trist?, iar juc?torii tineri, care sunt � propor?ie cov�?itoare, erau cu
moralul la p?m�t. Am �cercat s? le red?m �crederea, at� eu c� ?i Ovidiu Burc?. Ei trebuie s?
aib? mentalitate de �ving?tori. <span style="text-decoration: underline;"><strong>O?elul Gala?i
trebuie s? joace fiecare meci la victorie. Este o prostie faptul c? O?elul ar fi o echip? mic?.
O?elul este fost? campioan? a Rom�iei ?i c�tigatoare a Supercupei. Este singura forma?ie din
Moldova care a cucerit titlul de campioan?. Cine �brac? tricoul O?elului trebuie s? ?tie c? intr?
pe teren pentru a c�tiga.</strong> </span>Tocmai de aceea am adus juc?tori cu experien??. A
fost foarte dificil s? aducem cei 6 juc?tori noi. Dac? antrenorul Tibi Selymes s-a hot?r� �tr-o
or? s? accepte oferta noastr?, la juc?tori a fost mai greu. Am vrut neap?rat s? aducem ?i 2-3
fotbali?ti cu experien??, care s? fie modele pentru ceilal?i. Jula, Cernat ?i Iulian Popa se
�cadreaz? � acest tipar. <strong><span style="text-decoration: underline;">Cu Florin Cernat a
fost cel mai dificil. Am avut nevoie de 2 s?pt?m�i pentru a reu?i s?-l convingem. El are deja un
impact pozitiv asupra celorlal?i. �ainte de sosirea lui Cernat, la sala de for?? lucrau suplimentar
doar maxim doi juc?tori. Acum, dup? ce l-au v?zut pe el, sunt minim 15 juc?tori care lucreaz?
dup? fiecare antrenament.</span> </strong>C�d va fi sut? la sut? fizic, Florin Cernat va avea
acela?i impact pe care � are S�m?rtean la Steaua. Nici nu m? g�desc s? nu-l v?d pe Cernat
titular � meciul cu Steaua. M? nemul?ume?te faptul c? publicul vine � num?r mic la meciuri.
C�d O?elul a cucerit titlul, to?i g?l??enii au ie?it � strad?. Suporterii adev?ra?i sunt l�g?
echip? ?i la bine ?i la r?u. Chiar � rog pe acei spectatori care �jur? echipa s? nu mai vin? la
stadion. Eu nu m? ascund dup? vorbe. Am jucat 19 ani pe prima scen? a fotbalului rom�esc ?i
nu m? poate p?c?li nici un arbitru. Arbitrajul din meciul cu CFR a fost ?mecheresc. Cer doar
corectitudine ?i aceea?i unitate de m?sur? pentru ambele echipe prezente pe teren. Dac? nu
credeam � salvare, nu m? �torceam la Gala?i. <span style="text-decoration:
underline;"><strong>Avem datoria s? salv?m O?elul, pentru c? este � joc viitorul fotbalului
g?l??ean. Dun?rea s-a desfiin?at, iar dac? retrogradeaz? este posibil ca O?elul s? se
desfiin?eze. La ora actual? nu exist? pericolul desfiin??rii. Eu ?i Ovidiu facem eforturi mari s?
g?sim poten?iali investitori. Am reu?it s? rezolv?m ca echipa s? se deplaseze cu dou? zile
�ainte de meci la Tg. Jiu, lucru care nu se mai petrecuse p�? s? venim noi la echip?. Al?turi de
noi se lupt? ?i administratorul special, Vlad Alexandru R?pi?c?, care este din Independen?a,
adic? este g?l??ean</strong></span>. Facem tot ceea ce este posibil s? salv?m O?elul. Totul
este ca ?i rezultatele s? fie de partea noastr?."</em></p>
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