
Azi se pune parafa pe fuziune
Dupa ce au asteptat ca de la usa Ligii Nationale sa ajunga in gaura neagra a lumii fotbalistice romanesti,
oficialii FC Sibiu au decis sa parafeze fuziunea cu Atletic. 
  
  Anul 2005. FC Sibiu era la un pas sa ajunga in Liga Nationala. Printr-o conjunctura nefericita si
profitand si de anumite rezultate ciudate, Pandurii Targu Jiu iau fata in ultima etapa echipei de pe Cibin
si merg spre primul esalon. Ultimul moment de glorie s-a consumat 
  Tot in jos 
  Lucrurile s-au precipitat pentru echipa de care se legau toate sperantele fotbalului sibian. Ramasa in B,
FC Sibiu face un campionat execrabil si retrogradeaza in Divizia C dupa ce cu un an inainte se batea
pentru promovare. Din partea conducerii, nicio reactie. Nici anul petrecut in C nu este unul prea roz,
pentru ca la finalul campionatului, FC Sibiu se trezeste retrogradata in ultima divizie. Discutiile despre
fuziunea cu Atletic se poarta de multa vreme. La momentul aparitiei acestei idei, Atletic statea mult mai
bine in clasament, iar fuziunea ar fi oferit sanse la promovarea in cea de-a doua divizie. Discutiile au fost
insa tergiversate, iar decizia a fost luata cand pentru FC Sibiu era deja prea tarziu. 
  in sfarsit 
  Din Divizia D, lucrurile se vad altfel, iar oficialii FC Sibiu au venit la masa negocierilor. Discutiile au
decurs destul de rapid, iar noul Consiliu de Administratie al echipei ce va urma sa joace in Divizia C a
fost deja creionat. Din partea FC Sibiu, din acest CA vor face parte viceprimarul Eugen Mitea si Werner
Keul, in timp ce Atletic va trimite trei reprezentanti in forul de conducere. Cristi Marinescu, Dragos
Nastase si Cristi Gecui vor fi cei trei care vor completa Consiliul de Administratie al noii echipe sibiene.
Lista nu este batuta in cuie si inca se negociaza. Exista posibilitatea ca numarul persoanelor din CA sa fie
extins la 7. Financiar, echipa se va bucura de sprijin mai consistent, avand in vedere faptul ca ambele
tabere vor veni cu sponsorii lor in sprijinul formatiei de la care se spera promovarea in a doua divizie.
Oficialii noii echipe discuta acum si pe marginea lotului cu care se va ataca noul sezon competitional.
Jucatorii care vor veni la echipa vor fi stabiliti impreuna cu noul antrenor.

Pagina 1 / 1


