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cadrul emisiunii Lider Sportiv de la Radio ProFM LiderFM, fostul manager sportiv al O?elului,
Cristi Munteanu, a explicat mai pe larg motivele pentru care ?i-a prezentat demisia. El a vorbit
?i despre rivalitatea Gala?i-Br?ila, consider�d c? aceasta nu exist? � continuare la nivel
fotbalistic, Dacia Unirea fiind net inferioar? din punct de vedere al rezultatelor ob?inute de-a
lungul timpului, pe c�d O?elul a fost campioana Rom�iei ?i a jucat � Liga Campionilor. Babicu
a mai precizat c? singurul motiv pentru care a mai stat � func?ie p�? ieri a fost ata?amentul
suporterilor o?elari.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;"><strong>Cristi
Munteanu</strong>: <em>�Am vrut s? renun? chiar din var? ?i s? merg � alt? parte, dar
v?z�d emula?ia care s-a creat � jurul echipei, c�d au fost momente dificile ?i faptul c?
suporterii au venit l�g? echip?, c�d avea probleme majore ?i grave, am zis s? continui. �
primul r�d din respect pentru ace?ti oameni care au venit l�g? echip? ?i ne-au ajutat �
momentele grele. Nu era corect fa?? de ei s? renun?! Am r?mas � principal pentru ace?ti fani
minuna?i ?i pentru juc?tori. A?a am considerat dup? meciul cu Br?ila: s? renun?. A fost un meci
care a contat foarte mult pentru suporteri, pentru c? se ?tie rivalitatea dintre ora?e. Repet,
rivalitate �tre ora?e ?i nu spun asta �t�pl?tor pentru c? rivalitate fotbalistic? nu exist? ?i nici nu
are cum s? existe. Nu po?i s? ai o rivalitate cu o echip? care a jucat � Champions League ?i
care a fost supercampioana Rom�iei. Cu tot respectul pentru cei de la Br?ila, care se chinuie
acolo s? fac? o treab? bun?, dar echipa lor a stat 1-2 ani prin Liga 1. A?a c? m-a durut foarte
tare meciul de la Gala?i cu Br?ila. M-a durut pentru c? am v?zut oameni � tribun? pe frigul ?la,
pe ploaia aia, au venit l�g? noi ?i noi ce-am f?cut!? Am tratat ni?te faze clare de gol cu
lejeritate de ne�?eles ?i mie mi-a pus capac acel gol primit � minutul 92.�</em></p>
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