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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? a doua parte a unui interviu � exclusivitate pentru Dun?rea B?tr�?:</p> 
  <br />  <p style="text-align: justify;"><strong>Reporter: Poveste?te-ne pu?in despre Alpine
Management ?i ceea ce a?i dorit s? face?i la O?elul.</strong> <br /><strong>Andrei
Rusu:</strong> <em>Alpine Management era la vremea aceea ac?ionar la una dintre cele mai
puternice echipe din Australia, Melbourne Victory. Florin Burhal? a avut o idee managerial?
foarte bun? pentru a putea prelua O?elul, �s? din p?cate au fost prea multe datorii care ne-au
�piedicat s? punem planul � ac?iune. Cel pu?in un sfert din aceste datorii erau c?tre firmele lui
Adamescu, cam tot pe at� erau datoriile c?tre juc?tori, apoi datorii c?tre stat ?i ter?i. Dac?
puteam reduce datoriile c?tre firmele lui Adamescu ?i achitam ceva din datoriile c?tre juc?tori,
combinat cu v�zarea unor juc?tori, pentru care au ?i existat oferte reale, eu sunt sigur c? se
putea face ceva. Problema a fost c? se pare c? nu s-a vrut niciodat? o astfel de tranzac?ie,
fiindc? � timp au mai ap?rut acte cu alte datorii despre care nu s-a vorbit deloc, contracte cu fel
de fel de firme etc. Mai apoi s-a ?i cerut o sum? mare pentru a vinde clubul (�i dai seama, de
fapt ceri o sum? de bani s? dai ni?te datorii mai departe). A?a c? Florin Burhal? nu a avut de
ales.</em></p>
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