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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/11.jpg" alt="2014 a fost un an ingrozitor, dar suporterii coeziunea dintre
suporteri si echipa nu s-a pierdut in totalitate " width="430" />Dup? ce, la sf�?itul anului 2013,
Judec?toria Bucure?ti aprobase planul de reorganizare al clubului nostru, O?elul a intrat � anul
2014 aflat? pe pozi?ia a 14-a a clasamentului, primul loc care asigura la acea vreme r?m�erea
� Liga I. �</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Astfel, � ciuda unei situa?ii destul de
dificile � clasament, la reunirea din ianuarie nu a fost prezent niciun juc?tor necunoscut, dar �
schimb s-au �cheiat socotelile cu juc?tori precum Iorga, Paraschiv, Br?ne?� sau Antunes.
Treptat, echipa noastr? a reu?it s? legitimeze juc?tori precum Goicoechea, Prestia, Tritz, Bocar
Djumo, Florin Lovin, juc?tori cu experien??, care s-au dovedit providen?iali � salvarea de la
retrogradare. <br />Antrenorul de atunci, Ewald Lienen, a considerat c? nu este necesar un
cantonament la munte, astfel c? �o?elarii� au luat drumul Spaniei, la Marbella, acolo unde au
disputat mai multe partide de preg?tire � compania unor forma?ii precum Legia Var?ovia sau
Dinamo Moscova, echipa noastr? pierz�d o singur? partid?. <br />Prezentarea lotului,
organizat? cu fast, lumini ?i artificii, a l?sat un gol � stomac g?l??enilor, fiind primul semn c?
acest club nu se �dreapt? � direc?ia potrivit?: Gala?iul disp?rea de pe emblema O?elului! Cu
aceast? ocazie a fost prezentat? ?i mascota echipei noastre, aceasta fiind reprezentat? de un
leu argintiu, acest simbol neav�d nimic � comun cu O?elul. Totodat?, s-a lansat ?i un nou imn,
de asemenea f?r? succes, mai t�ziu revenindu-se la vechiul imn din perioada c�tig?rii
campionatului! Tot � luna februarie a anului 2014 s-a ridicat ?i magazinul oficial de la stadion,
iar marketingul p?rea c? este pe o pant? ascendent? la Gala?i... <br />Prima partid? oficial?
aduce ?i o victorie, scor 1-0 contra celor de la Pandurii. Urmeaz? �fr�gerea de la Ploie?ti ?i
victoria de la Bra?ov.</p>  <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration:
underline;">SCAP? O?ELUL DIN M�NILE LUI ADAMESCU ?! </span><br />Luna martie este
tulburat? de o a?a-zis? bomb? de pres?, care d? speran?e g?l??enilor c? Gala?iul va mai avea
echip?: Narcis R?ducan anun?a c? Adamescu vinde O?elul! Totul s-a dovedit a fi doar o
fumigen?, la fel ca ?i scrisoarea deschis? a lui Marius Stan, care �i exprim? �grijorarea fa??
de situa?ia O?elului. Situa?ia alarmant? continu? �s?: Gelu Popescu este dat afar?! <br />�
timp ce lumea c?uta presupu?i investitori care pot prelua O?elul, juc?torii importan?i �i depun,
r�d pe r�d, memorii la LPF pentru a-?i �casa salariile restante sau pentru a deveni juc?tori
liberi de contract. �<br />Situa?ia incert? din punct de vedere financiar continu? ?i � perioada
urm?toare, iar �fr�gerile suferite nu fac dec� s? o �greuneze. Totu?i, O?elul ob?ine licen?a
pentru sezonul 2014-2015, dar din punct de vedere sportiv, este departe de a primi dreptul de a
juca tot � Liga I din var?. �<br />Dup? dou? victorii, cu ACS Timi?oara ?i FC Vaslui (echip? ce
urma s? se desfiin?eze la sf�?itul sezonului), forma?ia noastr? joac? �finala retrograd?rii� cu
Viitorul Constan?a ?i, cu un stadion plin de fani p�? la refuz (meci la care a fost prezent ?i
primarul Marius Stan, ca r?spuns la invita?ia primit? din partea Ligii Suporterilor), �o?elarii�
�ving trupa lui Hagi ?i sunt matematic salva?i de la retrogradare. Dar viitorul O?elului este �
continuare incert... <br />Dup? remiza ob?inut? cu greu de Steaua � fa?a O?elului pe Arena
Na?ional?, sezonul se �cheie, iar lotul ro?-alb-albastru �cepe s? se destrame. R�d pe r�d,
vor p?r?si echipa Sergiu Costin (acesta fiind declarat cet??ean de onoare al ora?ului nostru),
Cristi S�ghi, Gabriel Giurgiu, Armando Cooper, Florin Lovin, Goicoechea, Tritz, Victora?
Astafei, Ioan Filip, Henrique, Marquinhos, Sevillano. De asemenea, vor p?r?si echipa ?i Narcis
R?ducan sau Ewald Lienen. <br />Mai mult, Gabriel Alejandro Viglianti, singurul �o?elar� din
staff-ul echipei ?i singurul om de �credere de la club, �i anun?a desp?r?irea de O?elul, l?s�d
un gol ad�c � sufletul suporterilor. �<br />Ceva mai t�ziu, Adamescu este arestat pentru dare
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de mit? ?i trimis � arest preventiv, acolo unde va z?bovi c�eva luni bune pentru ca, mai apoi,
acesta s? fie arestat la domiciliu. <br />Sezonul 2014-2015 �cepe � aceea?i not? de
incertitudine, care avea s? domine p�? la sf�?itul anului. Michael Weiss semneaz? cu O?elul,
acesta urm�d s? antreneze forma?ia g?l??ean? doar 8 partide, dup? care este demis, iar noul
tehnician va fi Tibor Selymes, nimeni altul dec� colegul de camer? al lui Dorinel Munteanu din
�Genera?ia de Aur� a Na?ionalei. <br />F?r? prea multe transferuri de valoare, dar cu o
mul?ime de juc?tori pierdu?i, echipa noastr? debuteaz? � Cupa Ligii reu?ind s? ob?in?, la
finalul unui meci anost, calificarea la loviturile de departajare. �<br />Astfel, jocul O?elului a
continuat � aceea?i linie ?i � Liga I, f?r? prea mai orizonturi. Urmeaz? �fr�geri ru?inoase la
Bucure?ti, cu Dinamo, cu Chiajna, Boto?ani, juc?torii �caseaz? cartona?e ro?ii pe band?
rulant?... Pe 1 septembrie, � etapa a 6-a, forma?ia noastr? reu?e?te s? ob?in? prima victorie,
�ving�d cu scorul de 2-0 pe Rapid Bucure?ti, prin golurile marcate de Cristian Cristea.</p>  <p
style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">REVENIRILE LUI BABICU
?I CERNAT</span> <br />Dup? demisia lui Lucian Ciofoaia, Vlad Rapi?c? este numit
administrator special la O?elul, � timp ce Ovidiu Burc? preia func?ia de manager sportiv, iar
Cristi Munteanu va fi team-manager. Ei sunt oamenii de care se leag? toate speran?ele
suporterilor! <br />Odat? cu noua conducere este repatriat ?i Florin Cernat, cel care va prelua
num?rul 10 de la Tudorie, care il luase de la Paraschiv. Cernat va fi ?i c?pitanul forma?iei
noastre, liderul din vestiar ?i cel care va da o alt? fa?? echipei. <br />Tibor Selymes �cepe s?
�i pun? amprenta � jocul echipei, se observ? ?i o mai bun? preg?tire fizic? dup? revenirea lui
Ionel T?m??anu � func?ia de preparator fizic, iar rezultatele �cep s? apar?. La finalul turului,
�o?elarii� au reu?it o serie de 5 partide f?r? �fr�gere, ob?in�d rezultate impresionante
�potriva celor de la Petrolul Ploie?ti sau Astra Giurgiu. Din p?cate, rezultatele care conteaz?
mai mult sunt �potriva contracandidatelor la retrogradare, iar acolo echipa noastr? nu s-a
descurcat foarte bine. <br />Anul 2014 se �cheie cu lansarea c?r?ii �50 de ani, 50 de
legende�, eveniment ce a marcat �plinirea a 50 de ani de la �fiin?area clubului noastru ?i care
a adunat � aceea?i sal? 4 genera?ii de glorii ale clubului nostru, al?turi de peste 500 de
suporteri p?tima?i. �<br />A?adar, nu a fost anul � care echipa a ie?it din insolven?? (lucru
promis de Narcis R?ducan), nu a fost nici anul marketingului la O?elul, dar putem spune c?
2014 a fost un an de referin?? la nivelul clubului nostru, care va continua s? existe, indiferent de
situa?ia lui Adamescu, indiferent de locul ocupat � clasament. <br />Cu siguran?? c? peste 50
de ani, atunci c�d forma?ia noastr? va �plini centenarul, nu se va vorbi despre Adamescu,
Ciofoaia, Pascu sau MM Stoica, dar sigur se va vorbi despre suporterii care au adus jum?tate
de milion de euro � contul clubului printr-un �banal protest�, de cei care c�tau la 0-7 contra
Rapidului, de miile de g?l??eni care au ie?it � strad? pe 15 mai 2011. Cu siguran?? se va scrie
din nou despre Nae Burcea, Anghelinei, Tofan, Pelin, T?nase, Viglianti sau Paraschiv.
<strong>ISTORIA O SCRIU CEI CARE CONSTRUIESC.</strong></p>

 2 / 2


