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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/babicu_crist_munteanu.jpg" alt="Cristi Munteanu" width="430" />Cristian
Munteanu, managerul sportiv al FC O?elul Gala?i, a oferit l?muriri � privin?a stadionului pe
care gruparea g?l??ean? �i va disputa jocurile de pe teren propriu. Dup? ce a fost intens
dezb?tut subiectul la Lider Sportiv, de pe ProFM LiderFM, al?turi de Cristi Munteanu ?i C?t?lin
Tofan (pre?edintele Funda?iei Sportul G?l??ean), iar ca prim? variant? fusese ales stadionul
din Br?ila, managerul sportiv al O?elului a anun?at c? Stadionul Dun?rea e unica solu?ie.</p>   
<br />  <p style="text-align: justify;"><em>�Am v?zut reac?ia suporterilor ?i am ajuns la
concluzia c? pentru ei e cel mai bine s? �cerc?m s? juc?m pe stadionul Dun?rea, dar cu o
condi?ie clar?, nu mai r?spund de rezultatele echipei, pentru c? situa?ia gazonului este precar?.
Am vorbit cu C?t?lin Tofan (n.r. pre?edintele Funda?iei Sportul G?l??ean) ?i luni va veni o
comisie a FRF s? decid? dac? stadionul poate fi omologat. Dac? nu se va putea, atunci cred c?
vom �chide clubul, pentru c? mai bine � �chidem dec� s? mergem s? juc?m la Br?ila. Eu,
�preun? cu staff-ul tehnic, decisesem din punct de vedere sportiv c? ar fi fost mai bun terenul
de la Lie?ti sau de la Br?ila s? ne disput?m jocurile de acas?, dar dup? cum s-a v?zut,
suporterii doresc s? r?m�em � Gala?i cu orice pre?�,</em> a spus Munteanu.</p>  <p
style="text-align: justify;">Cristi Munteanu este cel care a reu?it p�? acum s? o ?in? pe O?elul
� Gala?i � turul de campionat, chiar pe stadionul al c?rui nume � poart?, dup? ce se
anun?ase c? echipa va evolua la Slobozia jocurile de pe teren propriu.<br /><em>�S? nu uite
lumea c? eu am fost cel care m-am umilit pentru ca O?elul s? joace tot turul de campionat
acas? pe propria aren?. Dac? nu eram eu, echipa ar fi rezistat dou?-trei etape, c� s? joace
meciurile de acas? la Slobozia. Acum m-am zb?tut foarte mult s? g?sesc solu?ii, fie c? a fost
vorba de Constan?a, Br?ila sau Lie?ti. Prima variant? a fost oricum pentru noi stadionul
Dun?rea, nu suntem absurzi, ?i noi vrem s? juc?m � Gala?i, doar c? starea gazonului nu ne
avantajeaz? deloc pe noi ca echip?. Am �?eles dolean?a suporterilor, dar nu vreau s? mi se
asocieze numele cu jocuri politice, a?a cum s-a insinuat pe la unele comentarii, pentru c? eu fac
fotbal, nu politic?. Habar n-am cine sunt contracandida?ii lui Marius Stan, nu m? intereseaz? ?i
nici nu m? aliez cu nimeni. Nici m?car nu am drept de vot � Gala?i. Dac? nu eram eu la club,
O?elul nu mai exista acum. Vreau ca lumea s? �?eleag? situa?ia a?a cum e ?i ?tiu c?
suporterii g?l??eni au o inim? mare ?i sus?in echipa � orice condi?ii!</em>�, a completat
Babicu.</p>  <p style="text-align: justify;">A?adar, luni se va hot?r�dac? O?elul va putea juca
meciurile de pe teren propriu pe stadionul Dun?rea, � urma vizitei efectuate de comisia
Federa?iei. Dup? cum a afirmat la Lider Sportiv, C?t?lin Tofan, pre?edintele Funda?iei Sportul
G?l??ean, O?elul este primit? s? joace cu titlu gratuit pe stadionul Dun?rea, pe care �i mai
disput? jocurile de acas? ?i forma?ia din e?alonul al treilea, Metalosport.</p>
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