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Marius Stan a aruncat ieri bomba, acuz�du-l pe patronul Adamescu c? nu se ocup? de clubul
O?elul, care a str�s multe datorii �tr-un timp relativ scurt, ast?zi directorul general Narcis
R?ducan ?i antrenorul Petre Grigora? au �cercat s? dezamorseze tensiunea evident? din jurul
echipei.</p>      <p style="text-align: justify;">Cei doi au precizat c? au discutat telefonic cu Dan
Grigore Adamescu ?i c? acesta le-a promis c? va rezolva problema datoriilor c?tre juc?tori, dar
?i situa?ia contractual? a tehnicianului care nu poate sta pe banc? duminica din acest
motiv.</p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Narcis R?ducan</strong>: <em>"Exist? unele
tensiuni la v�f, dar eu, ca director general al FC O?elul Gala?i, sunt foarte interesat s? existe
lini?te la nivelul echipei deoarece peste c�eva zile va �cepe sezonul de prim?var? ?i orice
punct este important � economia campionatului. �i doresc ca problemele s? fie rezolvate
pentru ca munca noastr? de p�? acum s? nu aib? de suferit. ?tiu, suporterii nu mai vor vorbe,
ei a?teapt? fapte ?i este firesc s? adopte aceast? pozi?ie. Am fost sunat ast?zi de ac?ionarul
principal al clubului, domnul Adamescu, ?i luni voi fi prezent la Bucure?ti, al?turi de antrenorul
Petre Grigora?, pentru a discuta situa?ia clubului ?i a contractului tehnicianului nostru. Domnia
sa nu se afl? � ?ar?, de aceea aceast? �t�nire nu poate avea loc mai devreme pentru ca
Petre Grigora? s? ia loc pe banc? la meciul cu Petrolul, de duminic?. Totodat?, am primit
asigur?ri c? juc?torii �i vor primi restan?ele financiare p�? la ora jocului cu ploie?tenii. Nu am
informa?ii c? banii clubului ar fi disp?rut din cont, consider c? orice poate fi dovedit cu
documente. Avem nevoie de c� mai mul?i suporteri pentru meciul de duminic?, este foarte
important s? debut?m cu dreptul � 2013!"</em></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Petre Grigora?:</strong><em> "E o situa?ie neprev?zut?, am purtat ast?zi
pentru prima dat? o discu?ie� telefonic? cu domnul Adamescu, luni m? voi prezenta la
Bucure?ti pentru o discu?ie personal? cu d�sul ?i atunci o s? l?murim toate problemele care
par s? se fi ivit acum, � ultimul moment. Nu ne-am cunoscut p�? acum. Am considerat c?
exist? o rela?ie profesionist? la nivelul conducerii ?i nu credeam c? se va ajunge la situa?ia de
acum. Exist? o u?oar? incertitudine ?i e clar c? problema trebuie l?murit? ?i asta se face doar
discut�d cu patronul clubului. P�? nu am avut aceast? discu?ie personal?, nu pot lua vreo
decizie f?r? vreo acoperire. Este destul de t�zie, dar niciodat? nu este prea t�ziu. Ni s-a
transmis c? echipa va fi sus?inut? � continuare ?i nu va avea probleme financiare, va fi o
echip? puternic? ?i stabil? din punctul acesta de vedere."</em></p>
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