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serialul cu declara?iile lui Andrei Rusu, fostul ?ef al Departamentului de Scouting al O?elului,
despre �ceputul sezonului trecut, problemele financiare acute, dispari?ia misterioas? a banilor
din drepturile TV ?i gre?elile administrative care au semnat practic sentin?a retrograd?rii echipei
�c? de pe atunci. �</p>    <br />  <p style="text-align: justify;"><strong>Reporter: Cum ai g?sit
lucrurile la O?elul c�d ai venit ?i cum au r?mas la plecare ta din club?</strong> <br
/><strong>Andrei Rusu</strong>: <em>Era foarte dezorganizat tot. Juc?torii aveau restan?e,
nimeni nu comunica cu ei, nu ?tiau ce se �t�pl? cu clubul, auzisem c? s-ar fi vrut desfiin?area
de pe atunci deja. Am �cercat s?-mi dau seama �tr-un timp record ce este la club, ce s-a
�t�plat ?i s? creion?m o ie?ire din situa?ia aceea de criz?. A fost o perioad? de vreo 2
s?pt?m�i � care a?teptarea primei tran?e de bani din drepturile TV ap?sa foarte greu asupra
tuturor, timp � care se �cerca o negociere cu actuali sau fo?ti juc?tori la vremea aceea. �
acela?i timp ne gr?beam s? punem un staff tehnic s? putem �cepe preg?tirea de var?. A fost
foarte greu la �ceput, mai ales c? venirea mea s-a asociat apoi cu TNG-ul fiindc? Florin
Burhal? ?i Alpine Management au decis s? nu se amestece � nebunia asta. Eu am r?mas
acolo ?i pentru c? am crezut � faptul c? p�?-n iarn? am putea reduce din cheltuieli, am putea
astupa g?urile negre din club, am putea rupe buruienile care ne �piedicau s? ajungem unde
ne-am propus. Din p?cate, nici dou? luni n-au trecut ?i s-au n?ruit ?i speran?ele. A fost
incredibil pentru mine cum am r?mas f?r? bani deja de prin 10 august ?i nimeni nu mai
comunica nimic. NU se ?tia cum s? mai supravie?uim! Nu mai aveam nici bani pentru toate
por?iile de m�care, nu s-au respectat o mul?ime de promisiuni, juc?torii amenin?au deja cu o
mic? grev?, fiindc? li s-a promis la �ceput c? salariile vor fi mici �s? pl?tite la timp, m?car
p�?-n octombrie-noiembrie. Apoi a venit acea schimbare la nivelul conducerii, cu un nou
administrator special, un nou administrator judiciar, cu Burc? ?i Babicu. Exact c�d echipa a
�ceput s? joace mai bine ?i a prins ceva aripi dup? prima victorie � campionat. S-au f?cut ni?te
schimb?ri dup? p?rerea mea la un moment total inoportun. S-au adus mul?i juc?tori noi, s-a
renun?at la al?ii vechi, care n-au primit nici un ban, iar datorit? legii insolven?ei cluburile pot
rupe unilateral contractele oric�d. Cu toate c? nu au voie s? le rup? � afara perioadelor de
transfer. � sf�?it, cred c? s-a gre?it ?i cu aducerea unui nou antrenor atunci, care a trebuit s?
se descurce cu o echip? aproape nou?, lucru care necesit? timp, lege universal?... ?i iar s-au
pierdut luni de zile p�? s-a omogenizat noul grup. Apoi � iarn? iar s-au adus nu ?tiu c�i
juc?tori noi.�</em></p>
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