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/>O?elul va fi evacuat? ast?zi de pe stadionul construit special pentru aceast? echip?.
Reprezentan?ii ArcelorMittal, fostul sponsor al forma?iei de la Dun?re, au hot?r� s? nu mai
lase clubul fanion al ora?ului s?-?i desf??oare activitatea pe arena din ?iglina III, deoarece nu
s-a mai pl?tit de aproximativ un an chiria, ajung�du-se la o datorie de 200.000 de euro!
Team-managerul Cristi Munteanu a declarat c? va protesta la poarta Combinatului �potriva
acestei decizii ?i i-a chemat ?i pe suporteri al?turi de el. Oficialul ro?-alb-albastru este de p?rere
c? acest stadion a fost construit de g?l??eni special pentru echipa noastr? ?i crede c?
ArcelorMittal are o obliga?ie moral? fa?? de ora?ul Gala?i ?i fa?? de locuitorii urbei s? sprijine
O?elul � tentativa de a reveni � prima lig? la anul.  <br /><strong>Cristi Munteanu</strong>:
<em>"Au venit la stadion patru reprezentan?i ai Combinatului ?i ne-au transmis c? mar?i
trebuie s? pred?m stadionul. De?i este � proprietatea Combinatului, acest stadion a fost
construit pentru angaja?ii de acolo ?i � special pentru aceast? echip?, O?elul Gala?i. P�? la
urm?, n-au venit cu stadionul din India sau din Fran?a. Moral, este stadionul O?elului ?i al
Gala?iului ?i nu este normal ca echipa s? fie dat? afar? din propria cas?. Dac? se va ajunge la
evacuare, voi fi primul care voi protesta la poarta Combinatului ?i sper s? mi se al?turi ?i
suporterii adev?ra?i ai acestei echipe. Trecem printr-o perioad? dificil? din punct de vedere
financiar, avem restan?e c?tre juc?tori de trei salarii, pe care �cerc?m s? le rezolv?m repede.
Pentru Liga a II-a, ne trebuie ?i sprijin din partea a tot ce �seamn? Gala?i ca s? promov?m
imediat. D�d jum?tate din bugetul pentru promovare pe stadion, nu putem reu?i. Consider c?
cei din conducerea Combinatului au obliga?ia moral? fa?? de angaja?ii lor ?i fa?? de ora? s? ne
sprijine cu gratuitate, pentru a avea banii necesari promov?rii."</em></p>
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