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Lider Sportiv despre ce se va �t�pla cu O?elul dup? retrogradare, team-managerul Cristi
Munteanu a precizat c? � acest moment nu ?tie nimic. Oficialul ro?-alb-albastru a declarat c? el
este un simplu angajat ?i doar patronatul poate spune cu exactitate ce va fi din var?. Babicu a
precizat �s? c?, � caz c? nu se desfiin?eaz? O?elul, el ?i-ar dori s? r?m�? la club pentru a
�cerca promovarea chiar din primul an! Munteanu a precizat c? cei din conducerea executiv?
au ?i luat deja m?suri, promov�d juc?tori tineri la ultimele meciuri pentru a preg?ti noul O?elul,
�s? conduc?torul nu ?tie sigur dac? se va continua din Liga II sau forma?ia de la Dun?re va
avea o soart? mult mai crud?. �  <br /><strong>Cristi Munteanu</strong>: <em>�Nu ?tiu ce se
va �t�pla cu echipa asta dac? vom retrograda. �trebarea asta m? macin? ?i pe mine. ?i eu
sunt doar un angajat ca ?i juc?torii ?i nu ?tiu ce se va �t�pla, asta depinde de patronat. Nu
?tim absolut nimic! Noi, cei din conducerea executiv?, avem un plan pentru Liga a II-a. A?i
v?zut c? la meciul trecut a intrat Abraham � poart? ?i a ap?rat bine. Avem juc?tori tineri foarte
buni. Avem un schelet format deja, avem doi juc?tori � na?ionala de tineret... Ne trebuie cam
400.000 de euro ca s? tr?im � Liga a II-a. Ca s? promovezi �i trebuie 700-800.000. Nu e un
lucru at� de grav dac? retrograd?m. Dac? m? uit pe numele echipelor din Seria I avem un
culoar bun pentru a promova �apoi chiar din primul an. Tragedie ar fi dac? ne-am desfiin?a. ?i
Juventus a ajuns � divizia secund? ?i Rapid sau Ia?i. Probabil aici e finalul unui ciclu la O?elul
Gala?i. Din p?cate se termin? cu mine � conducere acest ciclu. Eu a? r?m�e la O?elul ?i �
Liga a II-a ?i m-a? lupta. Dac? am avea sus?inere din partea ora?ului, din partea autorit??ilor
locale sunt sigur c? am promova din primul an. Cred c? am putea redresa situa?ia. Echipele
care sunt insolven?? ?i retrogradeaz? sunt 90% desfiin?ate. ?i uite a?a echipe cu o istorie de
50, 80 sau 100 de ani vor disp?rea. E ?i cazul CFR-ului, al Universit??ii Cluj sau al
O?elului.�</em></p>
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