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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/munteanu_cernat.jpg" alt="Babicu si Diamantul" width="430" />La emisiunea
radio Lider Sportiv, fostul manager sportiv al clubului O?elul, Cristian �Babicu� Munteanu a
vorbit despre sui?urile ?i cobor�urile pe care le-a tr?it din func?ia e conduc?tor al clubului
ro?-alb-albastru. �</p>    <br />  <p style="text-align: justify;"><strong>Cristi
Munteanu</strong>: <em>�Decizia mea a devenit irevocabil? pentru c? m-a durut foarte tare ?i
am avut reac?ia pe care am avut-o dup? meciul cu Br?ila, pentru c? am v?zut lumea care a
venit pe frigul ?la ?i pe ploaia aia ?i i-am sim?it foarte dezam?gi?i, sup?ra?i, vorbeau singuri. ?i
mi-am zis: uite domne, au venit ?i au stat l�g? noi pe frigul ?sta, pe ploaia asta - c�i au fost ?i
nu au fost pu?ini - ?i au plecat sup?ra?i ?i dezam?gi?i acas?. C? n-am putut s? le facem noi
bucuria ?i s? le treac? frigul pe care l-au trecut l�g? noi. Eu zic c? mi s-a p?rut normal s? fiu
mai dur cu echipa pentru c? p�? atunci le-am c?utat scuze, i-am cocolo?it, i-am �?eles, dar nu
�?eleg c�d intri pe teren ?i nu ai gradul ?la de sacrificiu sau s? o faci pentru tine. Practic, orice
juc?tor, orice sportiv care intr? � competi?ie, � primul r�d lupt? pentru el ?i abia dup? pentru
club. � var? am tot avut discu?ii cu alte echipe, dar v-am zis suporterii ?i fanii acestei echipe
m-au f?cut ca s? merg mai departe crez�d ?i sper�d c? vom face ceva. Dar condi?iile nu erau
nici pentru a face minim? performan??. C�d te duci la stadion ?i vezi c? sunt la club oamenii
?ia, femeile de serviciu, care nu au salariile pl?tite la timp ?i-e ?i ru?ine. De asta le-am zis la
juc?tori s? joace pentru oamenii ??tia, s? joace pentru ei, dar ?i pentru oamenii ??tia care
muncesc nepl?ti?i ?i le asigur? tot ce au nevoie. Cel mai greu moment a fost atunci c�d am
fost evacua?i de pe stadion. Atunci, �tr-adev?r am crezut c? se termin? cu echipa, dar a?i
v?zut c? am r?mas consecven?i, am apelat la rug?min?i, am rezolvat cu stadionul. Cel mai
fericit moment a fost c�d l-am convins pe Florin Cernat s? revin? la
O?elul!������</em></p>
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