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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/adamescu_otelul.jpg" alt="Dan Grigore Adamescu ocupa locul 2 in topul
averilor din Romania" width="430" />Dan Grigore Adamescu a preluat clubul de fotbal O?elul �
septembrie 2012, prin intermediul The Nova Group, companie pe care o de?ine, pe l�g? un
�treg conglomerat de firme mai mici sau mai mari.� Finan?atorul are la momentul actual a
doua avere din Rom�ia, deci echipei noastre � merge foarte bine� cel pu?in teoretic. �</p>   
<br />  <p style="text-align: justify;">Adamescu se afl? pe <span style="text-decoration:
underline;"><strong>locul 2</strong></span> � topul bog??iei at� � Liga 1, c� ?i la nivelul
�tregii Rom�ii! A?adar, singura echip? care ar trebui s? fie mai puternic? din punct de vedere
financiar ar trebui s? fie Astra Giurgiu a lui Ioan Niculae. Numai c? teoria nu se �pac? mereu cu
practica. De altfel, la O?elul Gala?i exist? �t�zieri la pl??i ca la majoritatea echipelor din prima
divizie rom�easc?. De asemenea, fo?tii campioni din 2011 au fost �dep?rta?i r�d pe r�d din
lot pentru ca plafonul salarial s? scad?. Intrarea � insolven??, �chiderea magazinului, a
revistei ?i concedierile masive din r�dul persoanelor cu state vechi � club arat? c? la clubul
g?l??ean s-a f?cut economie la maximum � 2013.<br />Bine�?eles c? suporterii o?elari sunt
obi?nui?i cu astfel de condi?ii. O?elul a fost de?inut? � trecut de ArcelorMittal Gala?i, iar
patronul Lakshmi Mittal era unul dintre cei mai boga?i oameni din lume. Cu toate acestea,
clubul ro?-alb-albastru a avut mereu bani exact c� s? tr?iasc?, iar reu?ita fantastic? din 2011,
adjudecarea titlului, a fost reu?it? f?r? investi?ii majore, ci doar cu pricepere managerial?.<br
/>Acum, � 2014, O?elul a �plinit 50 de ani de existen?? ?i sper?m ca anul acesta s? fie unul
fericit pentru to?i fanii echipei de la Dun?re. Pentru asta poate e nevoie ?i ca patronul Dan
Grigore Adamescu, care de?ine, cel pu?in pe h�tie, o avere considerabil? s? p?streze
stabilitatea financiar? la echip?. � acest fel, O?elul s-ar putea salva m?car de la retrogradare,
pentru c? ar fi cu adev?rat o ru?ine f?r? margini ca echipa s? cad? � Liga a II-a la exact 50 de
ani de la �fiin?are. De asemenea, ar fi normal ca anul forma?iei ro?-alb-albastre s? fie
s?rb?torit cum se cuvine cu meciuri de prezentare, deschiderea unui nou fan-shop ?i o
apropiere general? fa?? de cei care iubesc culorile O?elului!<br />Odat? ce pericolul
falimentului pare c? a trecut, iar TNG s-a ?inut de promisiune, planul de reorganizare fiind
aprobat, a?tept?m ca actualii investitori s?-?i �toarc? fa?a ?i c?tre echip?, pentru a reda gloria
de altadat? unui nume de legend?: O?ELUL GALA?I.�</p>
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