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src="images/front/andrei_rusu.jpg" alt="Andrei Rusu" width="430" />Pe Andrei Rusu l-am
contactat � urm? cu ceva timp, c�d mai erau c�eva etape p�? la finalul campionatului. L-am
�trebat atunci ce p?rere are despre situa?ia � care a ajuns O?elul ?i i-am propus o discu?ie
despre perioada � care a activat � cadrul clubului nostru. Am �cercat s? aflu ?i de la el, ca ?i
de la mul?i al?ii, cine e vinovat pentru distrugerea echipei ?i care crede c? este viitorul echipei
noastre. Mi-a promis c? vorbim doar dup? �cheierea campionatului pentru c? nu-?i dore?te s?
fac? r?u juc?torilor ?i nu vrea s? cread? cineva c? are anumite interese. Chiar dac? � prezent
este foarte departe de Gala?i (�i desf??oar? activitatea � America, unde se ocup? tot de fotbal
pentru un club din Indiana), ?i-a respectat promisiunea ?i a r?spuns cu mult? amabilitate. Iat?
prima parte a unui interviu � exclusivitate pentru Dun?rea B?tr�?:</p>    <br />  <p
style="text-align: justify;"><strong>Reporter: � ce condi?ii ai ajuns la O?elul? Te �treb pentru
c? ai ap?rut de nic?ieri, �tr-un moment � care nu se a?tepta nimeni</strong><br
/><strong>Andrei Rusu:</strong> <em>A fost o conjunctur? interesant?, eram � discu?ii cu
administratorul special pentru a prelua echipa de la TNG, �preun? cu Florin Burhal?, care ar fi
fost interesat de club, dar � anumite condi?ii. O condi?ie pus? a fost ca noi s? ne ocupam deja
din vara lui 2014 de managementul general al clubului, f?r? a investi �c?, adic? s? astup?m
g?urile negre din?untru, iar prin folosirea primei tran?e din drepturile TV s? putem s?
supravie?uim p�? la a doua tran??, c�d ar fi fost posibil? o completare a bugetului de c?tre
Alpine Management, � caz c? am fi putut ajunge cu datoriile spre un milion de euro. La acea
vreme datoriile erau � total de vreo 2,5 milioane de euro. Eu a trebuit s? m? apuc de lucru mai
repede, cu toate c? nu se semnase deocamdat? nici un act ?i nici auditul nu putea �cepe,
fiindc? nu am primit toate actele. Dar deja toate echipele �cepuser? antrenamentele, iar la noi
era haos ?i nu se ?tia nimic. A trebuit s? �cerc s? fac un lot nou, s? caut antrenori, s?
negociem cu cei care vroiau s? r?m�? ?i cu cei care erau pe picior de plecare, erau foarte
multe restan?e c?tre juc?tori la acea vreme. Practic, � aproape 2 s?pt?m�i a trebuit s?
completam lotul, s? g?sim un staff nou fiindc? plecase ?i Schumacher ?i s? g?sim un
cantonament bun ?i ieftin unde puteam s? verific?m juc?tori din toat? lumea. Am ales Slovacia,
la c�eva ore de Viena, care s-a dovedit a fi fost o alegere perfect?. Mai ales c? spre Viena erau
bilete ieftine ?i puteai ajunge u?or din orice zon? a lumii. Din p?cate, nu ne-am putut �?elege
cu TNG-ul la acea vreme, s-a ?i cerut o sum? mare pentru preluarea clubului, au �ceput s?
apar? ?i datorii mai vechi a?a c? Florin Burhal? nu a mai putut continua � aceste condi?ii. Eu,
din p?cate, nu am mai putut da �apoi, fiindc? deja m? implicasem un pic ?i nu ar fi fost normal
s? plec chiar � acel moment, a?a c? am decis s? �frunt?m greul �preun? ?i s? �cerc?m s?
men?inem echipa acolo unde-i este locul. Bine�?eles c? pentru mine, la acea vreme, s? �cep
s? lucrez �tr-un club direct � Liga 1 a fost o conjunctur? norocoas? ?i o super oportunitate. Am
�cercat s?-mi fac treaba �tr-un mod profesional cu toate c? am fost l?sat cam singur la
�ceput, nu mai era nimeni care s? ajute la reconstruc?ie � club. NU mai aveam pre?edinte,
director sportiv, team-manager, preparator fizic, director de rela?ii publice!�</em></p>
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