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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 vorbit despre partida cu Steaua la conferin?a de pres? care a avut
loc vineri la stadion. Conduc?torul clubului g?l??ean a explicat de ce s-au scos bilete la pachet
pentru jocurile cu Steaua ?i Severin ?i este de p?rere c? pre?ul tichetelor este unul normal,
av�d � vedere c? suporterii vor avea parte de spectacol.</p>    <br />  <p style="text-align:
justify;">Directorul general a explicat c? m?surile de prevenire prin care se interzice accesul cu
materiale promo?ionale ale oaspe?ilor � afara sectorului rezevat acestora au fost luate din
respect pentru ceea ce �seamn? FC O?elul � ora?ul Gala?i.<br />La final, Narcis R?ducan a
vorbit ?i despre dosarul de licen?iere care a fost depus deja la FRF. Acesta spune c? nu are
mari emo?ii ?i crede c? O?elul nu va avea probleme � a ob?ine licen?a de club profesionist ?i
pentru sezonul urm?tor, la fel ca anul trecut.</p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Narcis
R?ducan</strong>: <em>�Referitor la bilete, am legat dou? partide de pe teren propriu pe un
singur tichet pentru c? suntem con?tien?i de afluen?a la jocul cu Steaua ?i a?a consider c? vom
avea mai mul?i suporteri ?i la meciul urm?tor, cu Severin. E o m?sur? care se practic? la mai
multe cluburi ?i care a dat roade p�? acum. Nu s-a exagerat nici la pre?, ba chiar sunt convins
c? la finalul jocului nici un spectator nu va pleca sup?rat de la stadion c? a dat banii pe bilet. Am
luat ?i m?suri de prevenire, am interzis fanilor echipei adverse s? afi?eze materiale cu
�semnele clubului oponent, tocmai pentru a respecta clubul nostru ?i tradi?ia pe care o avem.
Am depus dosarul de licen?iere, � principiu nu exist? probleme, a?a cum ?i anul trecut am fost
printre primele cluburi care au primit licen?a. Emo?ii mari nu sunt, exist? o permanent?
comunicare cu oamenii de la Federa?ie pentru a �deplini toate punctele. Ne-am f?cut temele
cum trebuie. Iorga are lini?tea necesar? pentru a se preg?ti la O?elul, sper ca ?i la meciul de
luni s? demonstreze c? este un juc?tor valoros.�</em></p>
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