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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/cirjan_stoian.jpg" alt="Stoian & Cirjan" width="430" />Juc?torii George C�jan
?i Cosmin Stoian au vorbit la Divizia Local? de la Digi24 Gala?i despre situa?ia O?elului care a
r?mas recent f?r? un stadion pe care s?-?i poat? disputa meciurile de pe teren propriu. Cei doi
fotbali?ti au declarat la unison c? prefer? s? joace pe un teren prost, dar cu suporterii � spate,
dec� s? se mute din ora?, mai ales la rivala din Br?ila!��</p>    <br />  <p style="text-align:
justify;"><strong>George C�jan</strong>: <em>�Personal, eu nu m? v?d juc�d cu O?elul pe
stadionul din Br?ila av�d � vedere duelurile sportive dintre cele dou? ora?e ?i nu numai. E
foarte greu s? ne g�dim s? juc?m pe terenul Br?ilei, mai bine juc?m pe stadionul Dun?rea ,
chiar dac? am �?eles c? nu este �c? omologat pentru Liga a II-a. Dec� s? ne mut?m la Br?ila,
mai bine juc?m pe Dun?rea, chiar dac? nu mai e iarb? pe �treaga suprafa?? a terenului. Noi
am fi vrut s? juc?m � continuare pe stadionul O?elul, dar nu cred c? mai exist? speran?e.� Eu,
personal, nu am mai fost pe stadionul Dun?rea de c�d jucam la Dun?rea Gala?i, dar din ce am
auzit gazonul este execrabil. Cu toate astea mai bine juc?m aici, p�? la urm? suntem din
Gala?i, echipa se cheam? O?elul GALA?I. Prefer?m s? avem suporterii � spate, mai mult dec�
un gazon bun. Acum s? nu ne ascundem c? nici terenul de la Br?ila nu este ca � palm?.
Diferen?a dintre stadionul Dun?rea ?i cel de la Br?ila nu este foarte mare, dar m?car pe
Dun?rea am fi acas? ?i sper?m s? vin? suporterii s?-i facem ferici?i. Pe Dun?rea nu ne-am
sim?i � deplasare, s? nu uit?m c? O?elul a mai jucat acolo � trecut, c�d arena O?elul a fost �
renovare. P�? la urm? suntem din Gala?i ?i trebuie s? juc?m � Gala?i, nu la Br?ila, Slobozia
sau Lie?ti. Nu ?tiu c� putem cre?te pe un stadion ca Dun?rea, dar, m? repet, dec� s? plec?m
din ora?, mai bine juc?m � Gala?i, pe Dun?rea, chiar dac? va fi foarte greu.� �</em><br
/><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Cosmin Stoian</strong>:
�<em>� niciun caz la Br?ila, pentru c? este o rivalitate foarte mare �tre noi ?i ei! Ar fi o
umilin?? s? mergem s? juc?m la ei. Noi venim de pe un stadion frumos, cu gazon foarte bun ?i
s? mergem acum s? juc?m la Br?ila� La Lie?ti poate doar s? juc?m p�? la sf�?itul anului,
dac? nu ne las? pe Dun?rea. Nu ar fi normal s? ni se spun? gata �chidem tot, nu mai juc?m,
dac? nu ne las? pe Dun?rea. Deci a?a ar fi o variant? ?i terenul de la Lie?ti, dar s? ?tim c?
juc?m, c? avem meciuri � picioare ?i s? mai ?i c�tig?m, s? mul?umim suporterii.� Eu am mai
fost recent pe stadionul Dun?rea ?i am v?zut c? sunt smocuri , zone pe teren unde nu este
gazon ?i este foarte tare, dar vrem s? juc?m la Gala?i, al?turi de suporteri!�</em></p>
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