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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/stadionul_otelul.jpg" alt="Otelul in pericol" width="430" />Ultimele ve?ti din
tab?ra O?elului au lovit puternic soarta clubului, iar ?ansele de ie?ire din aceast? situa?ie sunt
aproape nule!</p>      <p style="text-align: justify;">� primul r�d, � plan sportiv, gruparea
noastr? se �drepta spre retrogradare, mai ales c? avea de �fruntat o INTERDIC?IE LA
TRANSFERURI impus? de UEFA, forul european la care s-au pl�s mai mul?i juc?tori str?ini cu
privire la neplata drepturilor salariale din partea clubului. Acest lucru a fost ?inut ascuns de
c?tre cei de la club � speran?a c? se va mai putea �drepta ceva dup? procesul de insolven??.
Astfel, degeaba se vorbea de eventuale transferuri chiar ?i dac? O?elul ar fi trecut cu bine de
proces. � plus, interdic?ia la transferuri a fost declarat? pe termen NELIMITAT!�</p>  <p
style="text-align: justify;">Mai departe, administratorul judiciar Mihail Bojinc? a prezentat � fa?a
creditorilor acela?i plan de reorganizare din noiembrie 2013! Atunci echipa se afla � prima lig?
?i erau cu totul altele datele problemei. Sub nicio form? nu avea cum s? fie admis planul de
reorganizare nic?ieri � lume! Ori nu s-a vrut, ori nu s-a putut, dar era clar? direc?ia clubului �
privin?a procesului. Iar discu?iile cu eventualii investitori au fost at� de ascunse �c� pare c?
nu a fost nimic de fapt.�</p>  <p style="text-align: justify;">To?i angaja?ii clubului au fost
informa?i c? intr? � preaviz ?i c? activitatea clubului va fi suspendat? p�? pe data de 25
februarie! Este clar c? dac? p�? atunci activitatea e suspendat?, e practic imposibil ca O?elul
s? poat? s? se prezinte la startul returului din Liga a II-a. F?r? juc?tori, f?r? perspective de a
re�cepe campionatul, f?r? perspective de a sc?pa de faliment, f?r? viitor. A?a se prezint?
situa?ia clubului pentru care zeci de mii de oameni au ie?it � strad? s? se bucure.</p>

 1 / 1


