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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/raducan_narcis.jpg" alt="FOTO Marian Brailescu" width="430" />Anul nu a
�ceput prea grozav pentru suporterii O?elului, fr?m�t?rile din cadrul clubului pun�du-ne pe jar.
Ast?zi, conducerea administrativ? a r?spuns � sf�?it petitiei fanilor, explic�d ce s-a �t�plat
acum c�eva zile ?i mul?umindu-le pentru ata?amentul ar?tat pentru culorile ro?-alb-albastre.
Iat? comunicatul postat pe site-ul oficial:</p>    <br />  <p style="text-align:
justify;"><em>�Doresc s? asigur �c? o dat? suporterii ?i partenerii FC O?elul Gala?i c?
proiectul Campioanei ?i Supercampioanei Rom�iei, edi?ia 2011, continu? nestingherit. Nu
poate fi exclus �s? faptul c? � orice companie care urm?re?te performan?a exist? ?i mai multe
opinii, fenomen care - nu este doar un cli?eu! - favorizeaz? progresul. Mai mult dec� at�,
activit??ii noastre, expuse zilnic mediatiz?rii, � pot fi u?or atribuite urme de fr?m�t?ri mai mult
sau mai pu?in ancorate � realitate. Punctual vorbind, ac?ionarul majoritar al FC O?elul Gala?i a
ridicat documentele clubului, a?a cum mass-media a scris � primele zile ale anului, �s? a
f?cut-o deoarece este firesc s? le de?in?. C? reprezentan?ii TNG Group au avut nevoie de
g?rzi de corp pentru aceast? opera?iune, iar??i n-ar fi nimic de comentat. Transportarea actelor
FC O?elul Gala?i la Bucure?ti necesita o maxim? siguran??, nu s-a pus niciodat? problema ca
bodyguarzii TNG Group s? protejeze ac?ionarul majoritar de conducerea executiv? a clubului.
De asemenea, nu s-a pus problema ca lichidit??ile din conturile FC O?elul Gala?i s? fie
�str?inate, a?a cum s-a vehiculat � media, ac?ionarul majoritar al clubului nostru este direct
interesat ca proiectul Supercampioanei din 2011 s? mearg? mai departe. Misiunea noastr?
continu? � aceea?i formul? organizatoric?.</em><br /><em>� alt? ordine de idei, ne apropiem
de finalizarea campaniei de transferuri. Ne dorim ca, p�? la plecarea � stagiul de preg?tire din
Spania, s? punem la dispozi?ia antrenorului principal Viorel T?nase �tregul lot de juc?tori cu
care va ataca sezonul de prim?var?, deci ?i noile achizi?ii. Acolo, � Spania, ne vor a?tepta
?apte meciuri amicale extrem de tari ?i trebuie s? fim preg?ti?i ca atare. Ca informa?ie conex?,
ast?zi am b?tut palma cu FC Spartak Moscova pentru un joc-test � cantonamentul de la
Marbella.</em><br /><em>Nu pot �cheia aceast? declara?ie de pres? f?r? a le mul?umi
suporterilor pentru grija manifestat? vizavi de situa?ia clubului, poate ?i pentru c? au tr?it
momente dificile � vara anului precedent. Trebuie totu?i s? fie con?tien?i c? suntem cu to?ii
angrena?i �tr-o singur? misiune, aceea de a readuce FC O?elul Gala?i la nivelul pe care ?i ei
?i-l doresc. Dumnezeu s? ne ajute!��� �</em></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Narcis R?ducan</strong><br /><strong>Director General FC O?elul
Gala?i</strong></p>
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