
Iat? cum s-a terminat bugetul O?elului � doar o lun? � vara lui 2014

Scris de Mihai Man?u
Luni, 22 Iunie 2015 08:30

<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/andreii_rusu.jpg" alt="Andrei Rusu" width="430" />Continu?m prezentarea
interviului cu Andrei Rusu, fostul ?ef al Departamentului de Scouting al O?elului la �ceputul
sezonului. Iat? ce spune acesta despre transferurile din vara lui 2014, antrenorul Michael
Weiss, bugetul de nimic pe care l-a avut la dispozi?ie, dar ?i felul � care au disp?rut banii care
ar fi trebuit s? ajung? O?elului p�? � noiembrie 2014 �c? din august!</p>    <br />  <p
style="text-align: justify;"><strong>Reporter: Ai fost ?eful Departamentului de Scouting. Ce
buget de transferuri ai avut? Michael Weiss a fost alegerea ta? Ce juc?tori au fost adu?i �
timpul mandatului t?u ?i � ce condi?ii?</strong> <br /><strong>Andrei Rusu</strong>:
<em>Prima op?iune pentru noi a fost s? r?m�? Schumacher cu Florea, fiindc? ei ?tiau cel mai
bine lotul de la prima ?i a doua echip?. Erau ceva juc?tori pe care voiam s?-i promov?m la
prima echip?, ca s? capete experien??. Cum Schumacher a plecat la Viitorul Constan?a, am
optat pentru Michael Weiss, care� a fost adus pentru c? a vrut s? lucreze cu Steffen Menze, ca
tandem. NU am mai vrut s? aducem antrenor rom� ca s? nu avem probleme, c? se cunoa?te
cu nu ?tiu cine, c? are nu ?tiu ce fel de contacte, am vrut s? elimin?m specula?iile din start.
Michael Weiss ?tia s? vorbeasc? cu juc?torii, s?-i fac? s? �?eleag? ce se vrea de la ei, mai
ales de la cei tineri, fiindc? a lucrat � mare parte cu pu?ti � multe col?uri ale lumii. Iar Steffen,
fost juc?tor la nivel �alt � Bundesliga, este un bun antrenor, meticulous, care a fost ?i director
sportiv la Dynamo Dresda. El f?cea cea mai mare parte din treab? ?i datorit? lui � principiu au
fost promova?i la prima echip? juc?tori ca George Miron, Cosmin Stoian, Robert Moglan sau
Andrei Marus. Din p?cate, filozofia nem?easc? nu prea se potrive?te � jungla din Rom�ia ?i,
dup? 5 meciuri f?r? victorie, au �ceput s? caute alt antrenor. Se poate ca acest tandem s? nu
se fi potrivit cu realitatea de la Gala?i, dar parc? mai trebuiau l?sa?i un pic, abia am �ceput s?
c�tig?m ?i noi un meci ?i au �ceput repede problemele. Trebuie s? reflect?m ?i asupra faptului
c? am �ceput preg?tirile cu 2-3 s?pt?m�i mai t�ziu dec� restul echipelor. � cantonament, c�
?i la �toarcere, am avut mul?i juc?tori � probe. Nu am luat nici un juc?tor de pe DVD-uri, am
preferat s? investim un pic mai mul?i bani ?i timp � a-i vedea cum se integreaz? � echip?.
Singurii semna?i la �ceput f?r? probe au fost Cristian Cristea ?i Benjamin Onwuachi. Apoi l-am
adus ?i pe Christian Pouga, un v�f de careu de care aveam nevoie mare. El a venit mai mult la
rug?mintea mea, cu toate c? a avut � m�? dou? oferte cu mult mai bune dec� ceea ce-i
puteam oferi la Gala?i. Din p?cate, nu am putut s?-l �registr?m ?i s?-l folosim, lucru pe care
l-am aflat abia c�d a sosit la Gala?i. P�? atunci mi se d?duse OK-ul c? putem transfera ?i
extracomunitari, de aceea l-am adus ?i pe Onwuachi. Pouga a plecat a doua zi la Boavista
Porto, de la care avea deja ofert? scris? de 3-4 ori mai mare dec� de la noi! Am aflat dup? c?,
din cauza c? nu au fost pl?tite anumite taxe de aproape un an, nu mai aveam dreptul de a
�registra ?i folosi extracomunitari. Astfel de situa?ii de amatorism am putut �t�ni aproape �
fiecare s?pt?m�? la club. �cepeam s? cred c? anumite lucruri sunt f?cute cu rea-voin??, c?ci
�i era greu s? cred altceva. C� despre buget ce s? zic... La �ceput, c�d au fost discu?iile cu
Florin Burhal? ?i cu TNG-ul, ni s-a comunicat c? avem de primit prima tran?? de bani care ar fi
trebuit s? ne ajung? undeva p�? � noiembrie aproape. Dac? mai vindeam un juc?tor sau doi
eram acoperi?i p�? la urm?toarea tran??. Am f?cut un buget lunar de aproape 80.000 euro
incluz�d taxele. Pentru aproape 28 de juc?tori, plus staff! Am mai adus juc?tori gen Karol Karlik
?i Marcel Avdic, pe care i-am testat � Slovacia. Din p?cate Alex Ikeng, pe care vroiam s?-l
semnez neap?rat, a avut ceva probleme medicale ?i nu am ?tiut de c� timp are nevoie pentru a
se recupera. L-am trimis la Stuttgart �apoi, �s? dup? 2 s?pt?m�i nu a putut s? ne spun? ceva
concret ?i astfel am renun?at la el. L-am mai testat ?i pe Drago? Plopeanu �c? o dat? ?i a
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f?cut o figur? mai bun?. L-am semnat pe Vasile Gheorghe pentru c? aveam nevoie de un
juc?tor de profil ofensiv ?i am tot tras ?i noi la acel moment de Florin Cernat. L-am adus pe Ivan
Pecha pentru a �t?ri defensiva ?i a-i determina pe cei care erau deja � lot s? lupte pentru un
loc de titular. Am �cercat, � limitele financiare impuse, s? cre?m un mediu competitiv totu?i.
M-am zb?tut s?-i am ?i pe Ciprian Milea ?i pe Alexandru Zaharia cu noi. Weiss l-a dorit pe
Serkan Ciftci, fiindc? aveam nevoie de atacan?i. L-am adus ?i pe Paulinho, dar c�d a v?zut ce
probleme au ap?rut, nu a mai vrut s? continue. Dup? 10 august �s?, nu am mai vrut s? aduc
pe nimeni, fiindc? ni s-a comunicat c? nu mai sunt bani. Din ce intrase pe 1 iulie, ?i am v?zut
banii cu ochii mei (s-au pl?tit ?i ceva datorii), dar s? r?m� f?r? bani pe 10 august deja mi s-a
p?rut un pic science-fiction. Deja se semnase un contract cu o firm? de-a lui Adamescu cred ?i
u?or-u?or au disp?rut banii, nu ?tiu ce s-a mai pl?tit �tre timp. A?a c? nu am putut s? m? mai
implic mai departe, mi-ar fi fost ru?ine fa?? de juc?tori s?-i mint s? vin? s? joace c? or s? ?i
primeasc? ei banii la un moment dat. Cei veni?i dup?, au venit pe filiera TNG-ului, eu am fost
de acord doar cu Ad?sc?li?ei, la propunerea lui Remus Pascu. Doar 1500 de euro au fost toate
comisioanele date pentru juc?torii adu?i de mine!��</em></p>
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