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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/bezna_nocturna.jpg" alt="Reapare luminita de la capatul tunelului ?"
width="430" />Chiar dac? situa?ia at�n? de un fir de a?? � ultima vreme, clubul de fotbal
fanion al Gala?iului tot mai poate fi salvat, chiar ?i acum, � ultimul ceas. Totul depinde de
procesul cu ANAF, cel � care O?elul a contestat datoria de 5 milioane de euro pe care Fiscul
i-o imput?. Urm?torul termen � instan?? este 19 octombrie, iar conduc?torii clubului nostru
sper? la o solu?ionare favorabil? echipei noastre a cazului, mai ales c? acum ne ajut? amnistia
fiscal?, c� ?i precedentul Dinamo Bucure?ti. Forma?ia din capital? a avut un proces
asem?n?tor ?i a trebuit s? pl?teasc? � cele din urm? doar 5% din suma cerut? ini?ial de ANAF,
ie?ind astfel cu u?urin?? apoi din insolven??. Dac? O?elul va primi o sentin?? asem?n?toare,
atunci forma?ia noastr? ar putea sc?pa de aproape 5 milioane de euro din datorii ?i s-ar putea
vorbi altfel despre salvarea clubului ro?-alb-albastru, put�du-se realiza mult mai u?or un plan
de reorganizare pentru insolven??. C�tigarea contesta?iei procesului cu Fiscul este a?adar
cheia porti?ei noastre de salvare, deoarece apoi forma?ia noastr? ar urma s? r?m�? cu doar
aproximativ 10% din datoriile actuale!</p>      <p style="text-align: justify;">� r�durile de mai
jos v? vom prezenta cum se poate ie?i din situa?ia disperat? � care se afl? clubul, dac? echipa
scap? de datoriile la ANAF. � primul r�d, trebuie precizat din capul locului c? TNG ?i Dan
Adamescu nu mai sunt interesa?i sub nicio form? de O?elul, singurii care mai �cearc? salvarea
echipei fiind administratorul judiciar ?i bine�?eles ce a mai r?mas din conducerea o?elar?. Cum
Vlad R?pi?c? a fost eliminat din TNG, el nu mai dore?te nici s? r?m�? � postura de
administrator special la O?elul ?i va fi �locuit c� de cur�d din func?ie. Astfel, postul va fi
preluat cel mai probabil de o persoan? din anturajul administratorului judiciar, adic? de cineva
interesat s? salveze clubul. <br /><strong>Trebuie precizat c? majoritatea datoriilor r?mase � �
afara celor contestate de la Fisc � sunt c?tre fo?tii juc?tori ?i antrenori. Ace?tia nu vor mai primi
absolut niciun ban � cazul nefericit � care clubul va fi declarat � faliment. De aceea,
conducerea executiv? a O?elului are un plan din care ambele tabere ar avea de c�tigat ?i
anume acela de a oferi ac?iuni la club acestor creditori � schimbul banilor datora?i. Astfel,
juc?torii ?i antrenorii care nu au fost pl?ti?i � trecut au o ?ans? de a �i recupera banii, iar
clubul ar putea sc?pa aproape complet de datorii ?i ar r?m�e � via??, ba mai mult firmele lui
Dan Adamescu nu ar mai fi singurele ac?ionare, exist�d o speran?? de viitor pentru O?elul!
A?adar, la forma?ia noastr? ar putea fi ac?ionari, de exemplu, oameni precum Viorel T?nase,
Tudorel Pelin, Tudorel C?lug?ru, Cristian S�ghi, Gabriel Giurgiu, Liviu B?jenaru, Ion Balaur sau
Narcis R?ducan. Trebuie subliniat faptul c? solu?ia aceasta este singura prin care cei de mai
sus ?i al?ii (lista e mult mai lung?) ?i-ar mai putea recupera banii, � caz de faliment ei urm�d
s? nu mai primeasc? NIMIC! �</strong><br />Subliniem din nou faptul c?, pentru ca aceste
lucruri s? se pun? � mi?care, O?elul trebuie s? primeasc? o decizie favorabil? � anularea
datoriilor c?tre ANAF. P�? atunci �s?, cea mai grav? problem? este c? echipa noastr? este
sufocat? � aceste momente de faptul c? nu exist? niciun ban � club. Pentru a se ajunge la
posibila salvare de mai sus, e nevoie ca forma?ia noastr? s? poat? func?iona m?car la nivelul
de avarie. Asta �seamn? s? aib? bani pentru organizarea meciurilor de acas?, dar ?i pentru
alimente, ap? plat? sau deplas?ri. De aceea, este foarte important ca oricine poate ajuta clubul
prin dona?ii s? o fac? acum, pentru c? solu?ia de salvare e la �dem�?, dar trebuie ca O?elul
s? poat? ajunge acolo, nu s? se t�asc? de pe o zi pe alta. Apoi, dac? miracolul se produce, e
mult mai u?or de crezut c? cineva potent financiar (sau poate un grup de investitori) ar fi dornic
s? preia O?elul, c�d nu vor mai exista datorii majore, c�d se va aproba un plan de
reorganizare pentru insolven??, adic? atunci c�d lucrurile vor reveni pentru prima oar? � 4 ani
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la normal. Dar p�? atunci, mai e de tras ?i de suferit. O porti?? de salvare a ap?rut �s?... S?
nu rat?m ocazia! Suporterii pot men?ine echipa � via?? doar prin achizi?ionarea de bilete ?i
prin dona?ii directe sau c?tre Liga Suporterilor. S? facem asta cu ultimele for?e, iar poate apoi
miracolul salv?rii se va �plini.</p>
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