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/>Ziua de ieri a aruncat suporterii �o?elari� � bra?ele disper?rii, mai ales c? ?tim cu to?ii c�
de greu a fost anul 2012 pentru �treaga suflare ro?-alb-albastr?, dup? eternele probleme de la
nivelul conducerii. Mass-media central? a prezentat o adev?rat? �bomb? de pres?� � prima zi
a noului an, dar ?i acum la 24 de ore de la aflarea ve?tilor �c? nu ?tim cu exactitate c� adev?r
exist? � ceea ce s-a spus.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Este r?zboiul dintre noul
finan?ator, Dan Adamescu, pe de o parte ?i conducerea executiv? a O?elului pe de alta o
f?c?tur?? Nu ?tim �c? s? v? spunem exact, mai ales c? nu am primit �c? niciun comunicat
oficial. Dar ?tim c? orice pleac? de la un s�bure de adev?r� A?a c? haide?i s? �cepem cu
�ceputul.<br />Echipa noastr? a avut o prim? parte de sezon cu adev?rat dezam?gitoare, iar la
finalul primei p?r?i a campionatului directorul general Narcis R?ducan a hot?r� c? este
momentul unor schimb?ri. Au fost pu?i pe liber juc?tori precum Lauren?iu Bu? ?i D?nu?
Enescu, � timp ce Gabriel Viglianti s-a retras de bun?voie. � acela?i timp, au fost adu?i
Alexandru Zaharia, Cosmin Vancea, Victora? Astafei ?i Daud Gazale. Conflictul iscat �tre
conducere ?i investitor ar fi pornit � momentul � care a fost nevoie s? se fac? plata pentru
Astafei. FCM T�gu Mure?, echip? de care acesta apar?inea, a cerut jum?tate din cei 248.000
de euro (cu TVA) pentru transfer, moment � care Adamescu ar fi luat foc. El a repro?at
conducerii c? a cump?rat juc?tori, �tr-un moment � care nu s-a scos nimic din v�zarea altora
?i i-a adus � vedere lui Narcis R?ducan s? se descurce cu lotul actual. Acestuia din urm? i-a
fost limitat? ?i puterea de decizie � cadrul clubului, iar dou? transferuri, printre care ?i cel al
atacantului chilian Vargas, au fost ratate din acest motiv. Cu toate acestea R?ducan ar fi reu?it
s? perfecteze primele 4 transferuri, O?elul pl?tind sumele necesare pentru venirile lui Zaharia ?i
Astafei, ceilal?i doi sosind liberi de contract. <br />Probabil aceast? mi?care a fost v?zut? ca un
afront de c?tre Dan Adamescu, care a �cercat � ultima vreme s? reduc? c� mai mult
cheltuielile, iar finan?atorul, �tr-o demonstra?ie de for??, a luat actele l-a puricat, ?i-a trimis
bodyguarzii s? confi?te c�eva computere ?i l-a tras pe linie moart? pe Narcis R?ducan, � timp
ce directorul de marketing, Drago? Ghiu??, a fost concediat. Trebuie precizat insa ca aceste
lucruri nu s-au intamplat intr-o singura zi, starea de tensiune existand inca din luna
decembrie.<br />R?m�e totu?i de ne�?eles t?cerea celor dou? p?r?i (Marius Stan ?i Narcis
R?ducan pe de o parte ?i Adamescu cu grupul s?u, TNG, pe de alta), mai ales c? o controvers?
exist? cu siguran??, odat? ce s-a ajuns la mut?rile prezentate mai sus. Suporterii a?teapt? cu
sufletul la gur? un comunicat de pres? din orice parte, care s? infirme sau s? confirme ce s-a tot
spus � ultima vreme. Altfel, putem crede cu to?ii c? vinova?ii se ascund, iar lucrurile prezentate
ieri de ProTV ar fi adev?rate, caz � care situa?ia devine dramatic?.����</p>
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