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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/florin_burhala.jpg" alt="Florin Burhala a confirmat ca se va ocupa de Otelul"
width="430" />Dup? comunicatul lansat ieri de conducerea O?elului, Dun?rea B?tr�?, cu
ajutorul cititorilor no?tri fideli, v-a dezv?luit faptul c? Florin Burhal? este reprezentantul Aspen
Alpine Management Pty Ltd, companie care dore?te s? se implice activ la O?elul � viitorul
apropiat. Avocatul care va �deplini rolul de consultant pe probleme sportive ?i manageriale ?i-a
explicat planul � 3 faze prin care dore?te s? readuc? O?elul � prim-planul fotbalului rom�esc.
� r�durile de mai jos pute?i citi un interviu al lui Burhal? acordat � exclusivitate celor de la
ziare.com:</p>    <br />  <p style="text-align: justify;"><strong>Florin Burhal?:</strong>
<em>�Voi oferi ca reprezentant al firmei noastre consultan?? � toate aspectele - sportiv ?i
managerial. A?a cum ?ti?i, clubul este � insolven?? deci aceast? consultan?? va fi o
colaborare a echipei mele cu Administratorul Special ?i cel Judiciar. Nu i-am �trebat pe cei de
la O?elul de ce au luat leg?tur? cu noi, �s? b?nuiesc c? datorit? implic?rii noastre ?i posibil �
particular a mea, � fotbalul din Australia ?i a experien?ei de a aduce o echip? care � momentul
prelu?rii era � ro?u, iar acum este cea mai profitabil? echip? din fotbalul australian (N.R.
Melbourne Victory FC). Ceea ce sper s? reu?esc s? conving pe toat? lumea este c? a?a ceva
este posibil ?i aici, �s? nu dac? oper?m � vid la infinit. FRF ?i LPF sunt cei ce vor trebui s? ne
creeze spa?iul necesar succesului. Compania pe care o reprezint va oferi consultan?? � toate
aspectele organiz?rii ?i activit??ilor clubului. Avem un plan � trei faze. Faza ini?ial? este cea de
stabilizare a clubului ?i due diligence cum se spune la noi. Avem dou? scopuri aici, primul de a
preg?ti echipa pentru noul campionat (cu tot ce implic? - juc?tori, antrenori, cantonament ?i
rela?ii cu toate p?r?ile care au un aport pentru club ?i aici m? refer la fani, guvern local, LPF ?i
FRF), precum ?i o evaluare � detaliu a situa?iei financiare actuale a clubului; Faza a doua va fi
cea mai lung?: de stabilizare financiar? a clubului ?i scoatere din insolven??; Ultima faz? va fi
cea de finalizare din punct de vedere a ownershipul (cine va fi proprietarul clubului). Noi suntem
reali?ti ?i ?tim care este situa?ia � fotbal la nivel mondial, nu numai aici. � Grecia, Italia, Anglia
?i lista poate continua, sunt multe cluburi de v�zare ?i juc?tori nepl?ti?i. Nu au inventat rom�ii
sistemul. � momentul � care clubul este stabil atunci vom explora care este cel mai propice
model de ownership al clubului care s? implice oameni care sunt interesa?i de fotbal ?i club �
a?a fel �c� s? fim siguri c? nu disp?rem ca ?i club la 50 de ani ?i vom prinde (nu eu!)
aniversarea de 100! Firma noastr? nu este pl?tit? dec� dac? avem un succes a?a c? am venit
s? ob?inem un succes ?i s? ne implic?m pe durat? ?i nu s? d?m un tun cum �?eleg c? se
spune pe aici. Din punct de vedere managerial ar fi gre?it s? le dau celorlalte echipe
avertisment referitor la "bugetul de b?t?lie"! Primul meci � Cup? (N.R. Cupa Ligii) este pe 19
iulie ?i campionatul �cepe la scurt timp. Normal, staff-ul tehnic, echipa, cantonamentul, etc.
sunt primele lucruri � lista mea de to do! ?tiu mai multe despre campionatul rom�esc dec� �i
�chipuie lumea. La nivel de Federa?ie am avut mici leg?turi ?i vreau s? folosesc aceast?
oportunitate s? mul?umesc public Federa?iei pentru sprijinul acordat cadidatului nostru la
alegerile din Comitetul Executiv al FIFA. Sper c? implicarea mea � fotbal s? creasc? aceast?
colaborare deoarece, de?i � Australia avem o istorie de numai 10 ani � fotbalul profesionist,
am avut, � Australia, ocazia s? vedem ?i punctele rele ?i cele bune ?i ne-a ajutat s? punem pe
picioare un campionat solid, unde nici nu se discut? problema de juc?tori nepl?ti?i ?i a?a mai
departe! A?a ceva sunt sigur c? poate fi implementat ?i aici.� Din p?cate, sunt multe lucruri
care nu au o imagine bun?, �s? mai peste tot trebuie mai �t� s? cazi � fund ca s? te po?i
ridica (la noi se zice "you have to hit bottom to get up"). Problema aici, � opinia mea, este c?
am c?zut � fund, �s? � loc s? ne ridic?m, ne ridic?m un pic ?i c?dem la loc. Sper s? pun
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m?car o c?r?mid? spre acea ridicare la care sper? fiecare. De ce o echip? de aici? Pentru
acela?i motiv pentru care mi-am adus copiii aici la ?coal? pentru un an ?i anume �c? sper c?
se poate face ceva. Mul?i �i spun c? sunt nebun! Mai vedem. Oricum, ?ara unde te-ai n?scut ?i
sim?ul de apartenen?? (chiar dac? aduce dureri cu el) nu poate fi luat de nimeni. M-am �t�nit
cu Narcis ?i am discutat � detaliu situa?ia. Am fost foarte pl?cut impresionat de
profesionalismul s?u ?i dedica?ia lui pentru club. M-am �t�nit cu to?i oamenii cheie din club
�s?, ca s? se l?mureasc? odat? pentru totdeauna - nu m-am �t�nit, nu � cunosc ?i nu am
f?cut niciodat? business cu Dl. Adamescu. A?a cum am declarat � comunicatul de pres?, sper
ca � zece zile s? putem s? discut?m � detaliu despre echipa noastr?. Sper s? aducem juc?tori
din Australia la O?elul. �s?, precum Gic? Hagi, cred � juc?torii no?tri, ?i cred c? trebuie s?
avem un sistem bun de tineret, iar cei din afar? trebuie adu?i ca ultim? solu?ie ?i pentru a ridica
nivelul nu pentru a lua locul unui juc?tor local. Am v?zut ce au f?cut ungurii la Pu?ca? Academy
cu ajutorul guvernului, a?a c? e clar c? se poate, voin?? trebuie s? existe. Nu �i place s? spun
ceva cuiva ?i s? aflu dup? aceea c? nu pot s? � �deplinesc. Cu at� mai mult s? promit
suporterilor! Sper ca ac?iunile s? vorbeasc? mai mult dec� orice promisiune. Sper s? � cunosc
pe fani, iar ei s? stea al?turi de echip? ?i club, asta este cel mai important. � viziunea mea, ce
trebuie s? ?tie rom�ii este c? indiferent de cine este proprietarul unui club, clubul � sine - ?i
anume fanii ?i echipa ?i tot ce �seamn? acel club - este mai important dec� orice
altceva.�</em></p>
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