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Vlad R?pi?c? a vorbit despre situa?ia restan?elor de la O?elul, recunosc�d c? juc?torii nu au
mai fost pl?ti?i de 3 luni. Cu toate acestea, oficialul echipei este de p?rere c? mul?i dintre
juc?tori nici nu meritau banii, av�d � vedere presta?ia din teren ?i crede c? managerii sportivi
ar fi trebuit s?-i identifice pe ace?tia ?i s?-i dea afar?. R?pi?c? l-a luat � colimator � special pe
Emil Dic?, cel care a f?cut ?i scandal � pres? pe acest subiect, declar�d c? de exemplu
c?pitanul Florin Cernat nu s-a pl�s, de?i se afla � aceea?i situa?ie. Oficialul O?elului a mai
declarat c? echipa se va baza pe tineri din pepiniera proprie � Liga a II-a...  <br /><strong>Vlad
R?pi?c?</strong>: <em>�Emil Dic? a �cercat s? ajung? cu mine la o �?elegere, cer�d dou?
salarii din trei, dar el nu a jucat dec� trei meciuri � aceste trei luni. Sunt juc?tori care au venit �
Gala?i la plimbare. Vina le apar?ine � totalitate acestora. Februarie, martie ?i aprilie sunt lunile
restante. Florin Cernat a fost � aceea?i situa?ie cu Dic? ?i nu s-a mai pl�s� O parte dintre
juc?tori vor r?m�e l�g? noi, altora le vor expira contractele, al?ii vor deveni liberi, dar vom
vedea ce vom face. S? stabilim mai �t� bugetul pentru Liga 2. Ceea ce nu �?eleg este cum
unii dintre juc?torii cu banii la zi nu au performat. Sunt complet dezam?git de unii dintre ei. A
fost o lips? de ac?iune mai dur? din partea managerilor sportivi, pentru c? ace?ti juc?tori
trebuiau s? fie da?i afar?. Dintre noii-veni?i au performat doar 50%, restul au f?cut figura?ie.
Pentru cei care au f?cut treab? avem oferte. O s? vede?i c? � Liga 2 ne vom baza pe foarte
mul?i tineri din pepiniera proprie. Florin Marin, Ovidiu Burc? ?i Cristi Munteanu doresc s?
continue ?i le mul?umesc pe aceast? cale. O?elul a avut lot peste locul 7 ?i are � continure.
Planul pentru Liga 2 e creionat de vreo 3 luni. Am ajuns la concluzia c? o echip? de fotbal este
antrenor 80% ?i 20% juc?tori. P?i, � tur, nici nu ajungeam la poart?, iar pe final de sezon am
b?tut pe toat? lumea. Eram convins c? o s? batem ASA-ul. Nu ne-a sunat nimeni din partea
Stelei.�</em></p>
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