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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/rapiscan_vlad.jpg" alt="Vlad Rapisca" width="430" />Administratorul special
al clubului O?elul, Vlad Alexandru R?pi?c?, a vorbit � direct la Digi24 Gala?i despre situa?ia
financiar? a clubului pe care � conduce. Oficialul a recunoscut c? sunt restan?e fa?? de
juc?tori ?i a precizat c? acestea vor fi pl?tite imediat ce se vor primi banii din drepturile TV, care
ar trebui s? fie de ajuns pentru ca echipa s? termine sezonul � condi?ii bune. Conduc?torul a
vorbit ?i despre greut??ile pe care le �t�pin? � aducerea sponsorilor din afar? la club.</p>     
<p style="text-align: justify;">La final administratorul special a lansat ?i un avertisment greu de
�ghi?it pentru suporteri: dac? O?elul va retrograda sunt ?anse ca echipa s? nu mai existe,
deoarece ar putea intra � faliment prin nerespectarea planului de reorganizare, fiindc? nu ar
mai exista bani pentru plata datoriilor. <br /><strong></strong></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Vlad R?pi?c?</strong>:<em> �Avem restan?e ca orice club. Cam 2 luni de
restan?e, acolo ne situ?m. Nu trebuie s? ne ascundem, nu trebuie s?-i min?im nici pe juc?tori!
Imediat ce vor intra banii din drepturile TV, vor fi cu banii la zi! Din discu?iile pe care le-am avut
eu, � maxim 2 s?pt?m�i ar trebuie s? vin? ace?ti bani. Noi ne-am dori s? vin? mai devreme
banii. Nu ne-a fost u?or, din punct de vedere uman m? refer, c�d juc?torii au plecat f?r? salarii
� vacan??. F?r? discu?ie ne ajung banii de la LPF pentru a termina campionatul. Ar urma s?
intre peste 700.000 de euro � cont din televiz?ri. Cred ?i sper c? vor veni �tr-o singur? tran??,
iar noi trebuie s?-i gestion?m a?a cum trebuie. Suntem � discu?ii cu doi sponsori, ambii din
str?in?tate. Problema noastr? major? este c? suntem � insolven?? ?i c? suntem pe locul 17. E
greu s? aduci un sponsor la echip? c�d te afli pe penultimul loc. E mai u?or s? urci de pe locul
17 chiar dac? nu vine sponsorul la echip?, dec� s? reu?e?ti s? atragi investitori c�d e?ti pe
locul 17. V? spun asta pentru c? de multe ori partea fotbalistic? e str�s legat? de partea
financiar?, dar nu �totdeauna. Dac? ne uit?m la echipe gen CFR Cluj, unde se ?tie c? sunt
probleme sau la Bra?ov, aceste echipe sunt peste noi � momentul de fa??. Ac?ionarii mai scot
bani din buzunar pentru O?elul, dar trebuie s? vedem o perspectiv? clar?. Un plan pe termen
lung la club exist?, dar este � stand-by, deoarece a devenit un plan pe termen scurt, din cauza
situa?iei � care suntem � clasament. Lumea trebuie s? �?eleag? ?i s? fie al?turi de noi,
suporteri, sponsori, juc?tori, antrenori, tot ce �seamn? Gala?i, pentru c? urm?toarele 4 luni
sunt decisive pentru O?elul, pentru �treaga existen?? a clubului. Banii din drepturile TV ne sunt
necesari ?i suficien?i pentru finalizarea � condi?ii bune a planului de reorganizare pe care �
avem. Dac? echipa va pica � Liga a II-a e foarte greu s?-?i mai pl?te?ti datoriile. Trebuie s?
�?elegem, chiar dac? pare cinic, dar noi suntem o societate pe ac?iuni care �i dore?te s? aib?
profit, iar dac? nu are profit m?car s? nu aib? pierderi, deci trebuie s? ne salv?m f?r?
discu?ie!�</em></p>
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