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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/cristii_munteanu.jpg" alt="Cristi Munteanu" width="430" />Managerul sportiv
al O?elului a r?bufnit la interviul acordat Digisport dup? partida pierdut? de echipa noastr? �
fa?a marii rivale, Dacia Unirea Br?ila, scor 0-1. El i-a catalogat pe juc?tori, antrenori, angaja?i ai
clubului ?i inclusiv pe el �su?i cu apelativul de t�pi?i, pentru ceea ce s-a �t�plat ieri sear?.
Suporterii au trebuit s? suporte supliciul unei �fr�geri cu marea rival? acas?, de?i forma?ia
noastr? a dominat clar repriza a doua ?i a ratat c�eva ocazii colosale. Babicu le-a cerut scuze
suporterilor ?i a afirmat c? nu-i mai �?elege pe juc?tori, pentru c? m?car la meciurile televizate
ar trebui s? arate mai mult pentru a prinde un contract la o alt? echip?.</p>    <br />  <p
style="text-align: justify;"><strong>Cristi Munteanu</strong>: <em>�Parc? am rev?zut nu ?tiu
c�e meciuri ale noastre din actualul sezon. Suntem ni?te t�pi?i, nu mai este vorba de prostie
de acum. Suntem ni?te t�pi?i, �cep�d cu mine ?i termin�d cu ultimul angajat al clubului. Nu ai
voie s? ver?i g?leata cu lapte � prelungiri. Este al nu ?tiu c�elea meci pe care-l pierdem �
prelungiri. Problema este la noi, pentru c? la fiecare meci prest?m un fotbal bun, bunicel, dar nu
avem voie s? rat?m at� de mult. Cred c? suntem echipa cu cele mai multe ocazii ratate din
Liga 2. Nu mai vorbim acum de aceste probleme. Le cer scuze suporterilor pentru c? au v?zut
ni?te t�pi?i � teren. Le-am zis b?ie?ilor c? aceste meciuri sunt televizate ?i c? este ?ansa lor
s? se afirme ?i s? ajung? s? semneze cu echipe care pl?tesc mai bine, c? au ?ansa de a prinde
contracte. Nu ?tiu dac? voi pleca, nu ?tiu ce se va �t�pla, s? a?tept?m s? se termine meciurile
oficiale.�</em></p>
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