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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" />Directorul
general Narcis R?ducan a f?cut un adev?rat tur de for?? pe la televiziuni zilele trecute, intr�d �
direct prin telefon la mai multe emisiuni cu specific sportiv, pentru a explica situa?ia de la
Gala?i.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Referitor la scandalul dintre primarul Marius
Stan ?i ac?ionarul Dan Adamescu, directorul general a declarat c? � �cearc? sentimente de
loialitate c?tre omul care l-a adus la club, dar pe de alt? partre este con?tient c? trebuie s?-?i
fac? meseria ?i are o rela?ie bazat? pe respect cu investitorul. <br />R?ducan a afirmat c?
situa?ia s-a mai dezamorsat la echip?, fotbali?tii au primit o parte din bani ?i sunt speran?e c?
�Grig� va reveni la O?elul. El nu a ?tiut �s? s? explice ce se va �t�pla � rela?ia cu Prim?ria
de acum �colo.<br />Pe de alt? parte, directorul general era mai lini?tit c? acum juc?torii vor fi
concentra?i doar la Liga 1, pun�d e?ecul cu Petrolul ?i pe seama tensiunlor existente la nivel
�alt.</p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Narcis R?ducan:</strong> <em>�?i eu ca ?i
Grigora? am venit la propunerea lui Marius Stan ?i e normal s? existe un sentiment de loialitate
fa?? de acesta, dar p�? la urm? noi trebuie s? ne facem meseria ?i la asta m-am g�dit c�d am
zis c? am s? continui la echip?. Trebuie s?-mi fac meseria. Mai mult dec� at� s-au produs
ni?te schimb?ri � aceast? iarn? ?i eram dator fa?? de b?ie?ii care au venit. Am avut c�eva
g�duri s? plec, e ceva omenesc ?i c�d nimere?ti �tr-un asemena conflict e normal s? te
g�de?ti ?i la aceast? solu?ie. Lucrurile s-au dezamorsat, s? spun a?a, pentru c? am o rela?ie
bazat? pe respect cu ac?ionarul. Am avut o �t�nire acum trei zile cu d-l Adamescu, am vorbit
?i ieri cu el. Lucrurile se mi?c? �spre bine, � sensul � care s-au pl?tit restan?ele pe
decembrie, ceea ce este extraordinar pentru juc?tori. Ar mai fi de pl?tit doar o mic? parte din
cele pe ianuarie. Domnul primar a tras un semnal de alarm?, a?a a considerat de cuviin??,
pentru c? reprezint? un ora? �treg. Nu ?tiu dac? va repune bannerele publicitare cu Prim?ria
pe stadion. Ceea ce este important pentru g?l??eni este ca echipa s? mearg? mai departe,
pentru mine asta era o problem? faptul c? � preajma �ceperii returului au ie?it aceste tensiuni
?i p�? la urm? au fost urm?ri ?i la jocul cu Petrolul. De aceea m? bucur c? s-au lini?tit lucrurile
?i perspectivele sunt dintre cele mai bune. Acum exist? ?i posibilitatea s? se �toarc? Grig ?i,
chiar mai important, restan?ele financiare se vor rezolva rapid. Din discu?iile pe care le-am avut
cu d-l Adamescu, d�sul a spus c? dore?te s? continue s? sus?in? echipa la acela?i nivel cu
finan?area din trecut, a?a c? nu sunt probleme cel pu?in � plan imediat.�</em></p>
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