“Patronul cerea performanţă, dar nu plătea salariile şi nu voia să facă transferuri”
Scris de Marian Săvăstru
Marţi, 15 Septembrie 2015 12:02

Fostul jucător de legendă al Oţelului, Alejandro Viglianti, a vorbit prin intermediul internetului,
direct din Argentina, despre situaţia de acum de la echipăl. Sud-americanul care a fost şi
director sportiv la clubul nostru este de părere că patronul Adamescu este de vină pentru tot ce
s-a întâmplat la Oţelul şi crede că schimbarea poate veni doar dacă acesta va lăsa formaţia de
la Dunăre cuiva căruia să-i pese de sport. “Vili” i-a lăudat pe Cristi Munteanu şi Daniel Florea
pentru că nu au lăsat echipa la greu, deşi condiţiile sunt zero.

Alejandro Viglianti: “Vă salut din Argentina. Urmăresc tot ce se întâmplă în Galaţi şi la Oţelul.
Din păcate, am văzut că echipa a retrogradat şi că acum a început Liga a II-a. Cred că era
foarte greu să se menţină echipa în condiţiile de la club. Vinovat cred că e patronul care la un
moment dat cerea performanţă, dar nu plătea salariile şi nu voia să facă transferuri. Atunci, noi
i-am propus şi altă variantă, să creştem copii buni şi să continue echipa. Asta e şi ce a mai
bună variantă pentru România după părerea mea. Dar nu a fost cum ne doream atunci. Cred că
lucrurile trebuie schimbate, iar dacă patronul nu este interesat de echipă atunci să o lase la
Primărie sau la altcineva pe care îl interesează sportul sau Oţelul. E foarte greu, eu îi înţeleg pe
Cristi Munteanu, pe Florea, pentru că încearcă să facă tot posibilul, alături de oamenii care sunt
lângă ei la club. Este foarte greu să faci o echipă din nimic! Cred că trebuie să apară o
schimbare şi trebuie planificat un obiectiv pentru club, dacă echipa vrea să se lupte la
promovare.”
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