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<div style="text-align: justify;"><img src="images/front/Hamlet.jpg" alt="A fi sau a nu fi?"
style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;" width="430" height="250" />�trebarea care chinuie
fiecare suporter o?elar � ultima vreme, de la licita?ia pentru marca ?i trofeele defunctei
societ??i intrat? � faliment anul trecut, nu m-a ocolit nici pe mine.</div>      <p style="text-align:
justify;">Se putea face mai mult? Ar fi putut SC O?elul Gala?i s? �tre � posesia a ceea ce a
fost declarat ca unul dintre obiectivele primordiale ale noului club? Era doar o p?c?leal? a
administratorului financiar � str�s? colaborare cu cei de la casa de licita?ii? Mai poate fi f?cut
ceva pentru a remedia situa?ia? C�i suporteri at�ea dileme. ?i fiecare cu partea lui de
dreptate, c-a?a-i � via??: adev?rul e mai mereu undeva la mijoc.</p>  <div style="text-align:
justify;">� primul r�d ar trebui l?murit? problema palmaresului, a?a cum a fost evocat at� de
casa de licita?ii ?i pres? c� ?i de mul?i dintre suporteri. Palmaresul, ca entitate fizic?, NU
EXIST?! Nu e ceva care apare � acte, nu e ceva ce poate fi comercializat. E ca ?i cum ai
�cerca s? comercializezi istoria Rom�iei. De fapt asta ?i reprezint? palmaresul: istoria, cu
bune ?i rele, a unui club. Este ceva intrinsec ?i inalienabil. Nu s-a efectuat ?i nici nu se va
efectua transferul palmaresului unei echipe dintr-o parte � alta, de la un club la altul. De altfel,
Puiu Vasilache n-a avut nicio h�tie la m�? atunci c�d a re�viat O?elul de fiecare dat? c�d a
fost distrus sau mutat � alte ora?e. Este ?i bine este ?i r?u dar asta este realitatea. Prin urmare
cine viseaz? la palmares va avea parte de o mare dezam?gire.</div>  <div style="text-align:
justify;">Revenind la problema m?rcii, dezbaterea suport? aspecte complexe. Membrilor socios
li s-a cerut acordul pentru �scrierea la licita?iei, iar r?spunsul a fost pozitiv. P?rea c? totul
merge � direc?ia dorit? c�d, ce s? vezi, au �ceput s? apar? surprizele. A?a s-a aflat c? marca
fusese pierdut? de vechea societate de aproape un an! Practic se scosese la licita?ie cererea
pentru �registrarea, de la zero, a aceleia?i m?rci.�</div>  <div style="text-align: justify;">Poate
s-ar fi ac?ionat chiar ?i a?a, dac? nu s-ar fi aflat c? cererea a fost depus? la OSIM f?r? acordul
exprimat � ?edin?? al creditorilor. Prin urmare, cererea ar trebui lovit? de nulitate! Foarte ciudat
?i modul � care s-a pornit de la o sum? foarte mic?, ceea ce ne face s? ne g�dim c? lucrurile
chiar sunt pe at� de necurate pe c� s-a spus.�</div>  <div style="text-align: justify;">Acesta a
fost ?i motivul absen?ei ASC O?elul de la licita?ie, a?a cum a fost hotarat de conducerea
clubului, conducere care a trecut ?i la urm?torul pas logic, acela de a depune cerere de
�registrare a m?rcii cu pricina.�</div>  <div style="text-align: justify;">De aici au ?i �ceput
disputele. Foarte mul?i au ridicat, pe bun? dreptate, problema neconsult?rii membrilor socios �
luarea deciziei. La fel de mul?i au fost cei care nu au acceptat � ruptul capului c? s-a ratat o
asemenea ?ans?. Conducerea a replicat prin a justifica inutilitatea cheltuirii unei sume foarte
mari, raportat? la bugetul clubului, pentru achizi?ia "ciorii de pe gard". S-a preferat varianta
asteptatului la cotitur? pentru �registrarea gratis a m?rcii. O decizie �?eleapt?, � principiu, dar
cu dou? t?i?uri � realitate. S-a mers pe m�a juri?tilor care, oric� de bine preg?ti?i ar fi, e
posibil s? nu fi avut toate datele ?i s? fi uitat c? tr?im � Rom�ia, t?r�ul tuturor posibilit??ilor ?i
mai ales al imposibilit??ilor de orice ordin, inclusiv juridic.</div>  <div style="text-align:
justify;">�Cu siguran?? o variant? demn? de luat � calcul ar fi fost participarea la licita?ie,
achizi?ionarea m?rcii ?i cupelor iar, � cazul � care s-ar fi adeverit varianta prezentat? de juri?ti,
recuperarea banilor � urma anul?rii licita?iei. � cazul � care, totu?i, cererii vechii societ??i i
s-ar fi dat curs, am fi avut oricum acele elemente primordiale la un pre? modic. Din acest punct
de vedere suporterii au tot dreptul s? fie nemul?umi?i! Totu?i, orice decizie radical? ar trebui
am�at? p�? la emiterea r?spunsului OSIM pentru cele dou? cereri. Abia atunci vom ?ti dac?
am dat cu piciorul unei ?anse imense sau ne-am scutit singuri de unele probleme
suplimentare.�</div>  <div style="text-align: justify;">� ceea ce prive?te trofeele discu?ia ar
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trebui purtat? separat, cu toate c? licita?ia a fost pentru tot pachetul marc? ?i trofee. Mul?i
consider? c? e posibil s? le fi pierdut pentru totdeauna. Ar fi o pierdere imens? �s? asta nu ar
trebui s? influeneze � niciun fel decizia de a sus?ine O?elul. Trofeele fizice sunt totu?i doar
obiecte, oric� de mare ar fi �c?rc?tura sentimental pe care o poart?. Ar fi trist s? le pierdem
dar chiar ?i lipsa lor nu ar ?tirbi cu nimic din performan?ele clubului. Cel mai bun exemplu �
acest sens ar fi Brazilia care, la c�tigarea celei de-a treia Cupe Mondiale la fotbal � 1970, a
primit trofeul definitive. Trofeul a fost furat mai t�ziu ?i nu a fost recuperate nici p�? acum,
brazilienii mul?umindu-se cu o replic?. Acest fapt nu le-a ?ters nimic din performan?ele
fotbalistice brazilienilor.</div>  <div style="text-align: justify;">Deocamdat? nu se poate afirma
nimic cu certitudine � ceea ce prive?te soarta celor dou? obiective ale oric?rui o?elar. Pe
marc? b?taia va fi tran?at? la OSIM ?i, posibil, � instan??, � timp ce soarta trofeelor e mai greu
de intuit din moment ce nu se ?tie �c? cine le-a achizi?ionat. Nu ar fi exclus ca imediat dup?
elucidarea situa?iei m?rcii s? se afle detaliile necesare ?i despre trofee.</div>  <div
style="text-align: justify;">R?spunsul la �trebarea �A fi sau a nu fi?� difer? de la un individ la
altul. Probabil cel mai indicat ar fi s? se a?tepte r?spunsurile la �treb?rile men?ionate � acest
articol pentru a se lua o decizie definitiv?, de?i unii par a se fi hot?r� deja. Doar timpul ne va
demonstra de partea cui este dreptatea. Cert este doar c? acesta este un moment crucial �
via?a proiectului, care va influen?a decisiv direc?ia de mers sau chiar existen?a sa!</div>
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