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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 O?elului, Vlad R?pi?c?, a explicat de ce a intrat clubul O?elul � insolven?? � 2013. Oficialul
a precizat c? datoria c?tre ANAF, care dateaz? dinaintea erei TNG, a f?cut ca echipa s? intre �
aceast? procedur?. R?pi?c? a precizat din nou c? la momentul prelu?rii echipei de c?tre firma
lui Dan Adamescu, aceasta ar mai fi avut � conturi doar 5,5 milioane de euro din cele peste 18
milioane c�tigate � Champions League.</p>      <p style="text-align: justify;">Administratorul
special a afirmat c? cei din conducerea anterioar?, de c�d clubul era condus de consiliul lui
Ionel Bor? ?i directorul general Marius Stan, ar trebui �treba?i ce s-a �t�plat cu restul de bani.
Referitor la situa?ia echipei, R?pi?c? a declarat c? dup? meciul cu Astra Giurgiu se va vedea �
ce direc?ie se �dreapt? clubul. �<br /><strong></strong></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Vlad R?pi?c?:</strong> <em>"Este trist ce se �t�pl?. Sunt anumite probleme
legate de faptul c? acest club a intrat � insolven??. Asta s-a �t�plat din cauza unei datorii pe
care cei de la ANAF au solicitat-o pentru taxe neachitate pe salarii din perioada 2005-2008. �
anul 2009, a fost un control din partea ANAF, control care s-a �cheiat � 2013, la data la care
noi am intrat � insolven??. Au intrat aproximativ 18 milioane de euro � club, iar la data la care
grupul de firme TNG Real Estate a devenit ac?ionarul clubului, � conturile clubului se g?seau
5,5 milioane de euro. Restul banilor nu existau � club. Bani care au intrat � perioada
2011-2012. Au fost f?cute diferite pl??i c?tre diferi?i furnizori, diferi?i impresari. Nu ?tiu ce s-a
�t�plat cu banii, trebuie �treba?i cei care au fost �ainte. Au fost ni?te tranzac?ii c?tre un
impresar, domnul Codoban, care a primit c�eva milioane de euro pentru juc?tori pe care i-a
adus. Sunt mai multe aspecte. ?anse matematice pentru salvarea de la retrogradare mai exist?.
Dup? meciul cu Astra, o s? ?tim exact � ce parte o ia echipa. Ultimele meciuri au ar?tat
adev?rata valoare a echipei ?i sper?m s? termin?m cu fruntea sus acest campionat, indiferent
dac? vom retrograda sau nu.�</em></p>
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