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/>Administratorul special Vlad Alexandru R?pi?c? a acordat un amplu interviu celor de la
Adev?rul � care a vorbit despre datoriile c?tre ANAF, planurile de ie?ire din insolven??, situa?ia
financiar? actual? a clubului, rela?ia cu Prim?ria Gala?i, dar ?i obiectivul din acest final de an.
�</p>    <br />  <p style="text-align: justify;"><strong>Vlad R?pi?c?:</strong> <em>"Suntem �
insolven?? deoarece una din marile probleme este legat? de deciziile ANAF de impunere a
taxelor suplimentare pe contractele de munc?. Fiind o meserie liberal?, fotbali?tii ar putea fi
pl?ti?i pe conven?ii civile ?i atunci taxele datorate la stat s-ar �jum?t??i. ?tiu c? sunt dou?
cluburi de fotbal care au c�tigat procese cu ANAF �potriva acestor impuneri. ?i noi suntem
�tr-o procedur? asem?n?toare, � faz? incipient?. Legat de insolven?? suntem � etapa
refacerii planului de reorganizare, el va fi supus aprob?rii Adun?rii Creditorilor, dup? care
mergem la judec?torul sindic. Sunt cele 2,5 milioane de lei plus datoriile curente, care se �part
pe trei ani. Procesul referitor la impunerea ANAF � datorii acumulate � perioada 2005-2011 -
este � curs, iar aceast? impunere este suspendat?. Financiar nu st?m pe roze, suntem la
limit?, dar s? nu uit?m c? ac?ionarii au b?gat 800.000 de euro de la �ceputul anului. � acest
moment, cheltuim cam 80.000 de euro � plus pe lun? fa?? de c� ne-am propus. ANAF-ul este
cauza principal? a ajungerii noastre � aceast? situa?ie. Noi c�d am preluat clubul nu erau 18
milioane de euro, erau doar cinci. La ora aceea, banii s-au dus � bugetul clubului, pentru c?
dup? c�tigarea campionatului salariile juc?torilor au fost men?inute sau chiar dublate. Bugetul
clubului era de 5-6 milioane, ceea ce nu ne mai putem permite. Noi am preluat clubul �
septembrie 2012 ?i de atunci �cerc?m s? ne men?inem pe prima scen?. Rela?ia cu Prim?ria
Gala?i e zero. E o situa?ie pe care am mo?tenit-o. Sediul social al clubului e � Bucure?ti, iar
Prim?ria nu poate sponsoriza echipe de fotbal care sunt organizate juridic ca ?i SA-urile. �
acest moment, vrem s? ne organiz?m �tr-o societate non-profit, pentru ca factorii locali s? ne
poat? ajuta. Vorbesc aici de cei 150 de copii ?i juniori pe care-i sus?inem ?i nu vrem s?
renun??m la ei, dar putem degreva clubul de anumite cheltuieli pe care nu ?i le poate permite.
Scopul nostru este s? ie?im din insolven??, dar depinde de foarte mul?i factori. Evolu?ile
fotbalistice sunt importante, dar ?i un managament bun, deci conteaz? ce facem pe teren ?i la
birouri. Nu trebuie s? uit?m c? un club de fotbal nu e o gaur? neagr? � care vine ceva ?i arunc?
milioane. Orice societate comerical? are obiectiv de a face profit... Echipa e � cre?tere � ultime
etape, iar pe partea de managament sportiv � avem pe Ovidiu Burc? ?i pe Cristi Munteanu,
al?turi de Tibor Selyme?, un antrenor profesionist, dornic de performan??. Sursele de venit sunt
drepturi TV, ac?ionariat, v�zare de juc?tori, ticketing, v�zare materiale promo?ionale. Din
p?cate, partea de ticketing nu merge cum ne-am dorit, de?i avem cele mai mici pre?uri din Liga
I, un bilet la peluz? e 2 lei. Suntem � discu?ii cu un sponsor interna?ional, pe care s?-l aducem
de anul acesta, suntem la nivel de negociere contract. Juc?torii sunt cu salariile la zi. Cred c?
orice juc?tor � Rom�ia se g�de?te c? mai bine are un salariu mic sau mediu, dar � ia la timp.
?anse de salvare matematice sunt, ar fi ideal s? lu?m ?apte punctele din ultimele trei meciuri.
Dac? reu?im asta, avem 70 la sut? ?anse s? ne salv?m, pentru c? am aborda returul cu alt
moral. Nici nu vreau s? m? g�desc la retrogradare, ar fi o mare problem?. Juc?torii trebuie s?
intre pe teren la fiecare meci ca la finala Ligii Campionilor, ca ?i cum ar fi meciul vie?ii
lor.�</em></p>
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