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/>Managerul sportiv Cristi Munteanu a explicat � detaliu, la emisiunea radiofonic? Lider Sportiv,
cum a decurs �t�nirea cu reprezentan?ii ArcelorMittal ?i discu?iile legate de stadion. Oficialul
ro?-alb-albastru a afirmat c? a g?sit �?elegere la directorii din Combinat, dar nu ?tie dac?
primul joc de pe teren propriu, cel cu Dun?rea C?l?ra?i, se va disputa pe arena din ?iglina III,
deoarece trebuiesc re�noite toate avizele de c?tre Federa?ia Rom�? de Fotbal. Babicu a
precizat c? se depun toate eforturile pentru ca partida s? se dispute la Gala?i, dar dac? comisia
FRF nu va permite acest lucru, atunci revenirea acas? se va am�a pentru etapa a 4-a. � caz
c? meciul cu cei din C?l?ra?i nu se va juca � Gala?i, atunci se va disputa la Slobozia, iar
adversara Dun?rea va fi mult mai aproape de cas?, de?i O?elul joac? teoretic pe teren
propriu.</p>      <p style="text-align: justify;"><strong>Cristi Munteanu</strong>: <em>�Am
cerut o �t�nire cu d-l Director Grecu de la ArcelorMittal Gala?i. M-am �t�nit cu d�sul, a fost
foarte deschis, mi-a pl?cut ?i deschiderea Combinatului fa?? de echipa noastr?. Au �?eles
situa?ia � care ne afl?m. D�sul mi-a promis c? sezonul acesta, � tur, avem 3-4 meciuri pe
care ni le d? cu titlu gratuit s? le juc?m pe Stadionul �O?elul�. Ne alegem noi meciurile. Eu am
f?cut o alt? propunere c?tre d�sul, pentru a juca permanent acas?. A r?mas ca � urm?toarele
7-10 zile s? primesc un r?spuns dac? vom juca fiecare meci pe teren propriu. Pentru noi e un
pas important, e un �ceput cu dreptul � discu?iile mele cu cei din conducerea Combinatului.
?ti?i foarte bine, din respect, din ru?ine fa?? de suporteri, fa?? de oamenii din galerie care merg
peste cu O?elul, am zis c? fac orice, m? ?i umilesc dac? e cazul, pentru ca echipa aceasta s?
r?m�? � Gala?i. Am discutat ?i ca s? juc?m primul meci acas?, le-am explicat c? e foarte
important pentru ace?ti copii s? joace primul meci acas?, cu suporterii � spate. S? aib?
adversarii presiune, dar ?i s?-i �curajeze, s?-i �ping? de la spate publicul pe ai no?tri. Cei de
la Combinat nu au avut nicio problem<em>?</em> aici, numai c?, dup? cum ?ti?i, stadionul
trebuie reomologat, trebuie s? vina o comisie de la FRF, trebuia luate din nou toate avizele, tot
ce �seamn? organizarea unui meci oficial acas?. Repet, �i doresc foarte mult ?i facem eforturi
pentru a juca primul meci cu C?lara?iul lui Ionel Ganea la Gala?i. Daca nu se va juca aici, se va
juca cu siguran?? la Slobozia, iar � urm?toarea etap? vom juca la Gala?i. Nu mai ?ine de noi,
timpul este scurt. Lumea s? ?tie c? facem toate eforturile. De asemenea, Conducerea
ArcelorMittal a permis ca juniorii O?elului s? se pregateasc? cu titlu gratuit la Baza
�Siderugistul�. Le mul?umesc ?i eu spun c? voi ajunge la o �?elegere final? cu d�?ii pentru a
juca � Gala?i.�</em></p>
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