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/>Team-managerul Cristi Munteanu a fost vehement la adresa conducerii Combinatului
ArcelorMittal Gala?i care a hot?r� evacuarea echipei de pe Stadionul �O?elul�. Oficialul
ro?-alb-albastru a declarat c? e foarte posibil ca forma?ia fanion a ora?ului nostru s? ajung? s?
joace � alte ora?e! El a declarat c? nimeni din Gala?i nu ajut? clubul, dar a recunoscut c? ?i
patronul Adamescu le-a spus celor din conducere s? se descurce cu ce au...</p>    <br />  <p
style="text-align: justify;"><strong>Cristi Munteanu</strong>:<em> �Tr?im o dram?, niciun
g?l??ean nu credea c? echipa va fi dat? afar? de pe Stadionul �O?elul�, el fiind construit
special pentru aceast? echip? de fotbal. Cei din conducerea combinatului cereau chirie 20.000
de euro pe lun?. Noi, pe l�g? aceast? sum?, trebuia s? mai pl?tim sumele pentru organizarea
partidelor. Va da?i seama unde ajungeam? P?i � ultimele meciuri nu am avut bani s? ne tu??m
terenul, nu am avut bani s? lu?m un al doilea echipament. Reprezentan?ii ArcelorMittal l-au
mo?tenit, nu au f?cut nimic pentru acest stadion, dar ?tiu s? cear? chirie. Cei din combinat �
vor folosi la crescut oi ?i vaci, iar noi vom fi exila?i prin alte ora?e. Este adev?rat c? am
acumulat datorii � urma acestei chirii imense. Am fost soma?i s? ne mut?m, chiar dac? acest
club a investit � acest stadion pentru a ne desf??ura � bune condi?ii meciurile din Liga 1.
Ne-au spus s? ne lu?m tot ce e al nostru ?i s? plec?m. Este incredibil! Oamenii ace?ti sunt pu?i
pe japc?, mai elegant, pe profit, vor s? fac? bani din orice, din munca rom�ilor. Voi merge la
u?a lor ?i voi protesta! E ru?inos s? ajungi s? joci prin alte localit??i, pentru c? cei din ora?ul t?u
nu te ajut? nici m?car cu o sticl? cu ap?. Ne-au luat identitatea! Propun s? mergem la u?ile
combinatului ?i s?-i huiduim. Noi am jucat fotbal pentru noi, nu pentru Steaua, nu pentru Tg.
Mure?. Consider c? am f?cut minuni, pentru c? ace?ti juc?tori s-au prezentat la antrenamente ?i
au b?tut echipele care s-au luptat la c�tigarea titlului. C�d am venit la Gala?i, am g?sit o
echip? nepl?tit? de patru luni, cu datorii la toate utilit??ile, cu 200 de lei � cont. Patronul
Adamescu ne-a spus s? ne descurc?m cu ce avem.�</em></p>
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