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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/narcis_grigoras.jpg" alt="FOTO Marian Brailescu" width="430" />Chiar dac?
situa?ia � clasament s-a mai ameliorat dup? victoria cu Chiajna, O?elul st? � continuare pe un
butoi cu pulbere, ?in�du-?i suporterii cu sufletul la gur?, de la momentul afl?rii ve?tii cum c? nu
s-a primit licen?a de club profesionist pentru sezonul urm?tor, � prim? instan??. De asemenea,
juc?torii sunt nemul?umi?i de faptul c? nu ?i-au primit salariile ?i vor protesta la meciul de
s�b?t? cu Astra.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Directorul general Narcis R?ducan
�cearc? s?-i lini?teasc? pe fani, � privin?a problemei licen?ei, spun�d c? s-a f?cut apel la
decizia luat? mar?i, depun�du-se ?i actele lips? la dosar, iar � mod normal situa?ia ar trebui s?
se dezamorseze, iar clubul s? nu aib? probleme � ob?inerea dreptului de a juca � Liga 1 ?i �
sezonul viitor.<br />Pe de alt? parte, antrenorul Petre Grigora? nu vrea ca problemele de la
Gala?i s? mai fie ascunse, deoarece este clar pentru toat? lumea c? acestea exist? ?i sunt
destul de mari. Tehnicianul a explicat c? �i �?elege elevii care urmeaz? s? protesteze la
partida cu Astra, deoarece ace?tia nu ?i-au primit �c? banii cuveni?i. Chiar dac? momentan nu
poate sta l�g? echip?, Grig s-a bucurat pentru victoria cu Chiajna din fa?a televizorului ?i a
f?cut la final un apel c?tre reprezentan?ii TNG ca s? fie mai apropia?i echipei. �</p>  <p
style="text-align: justify;"><strong>Narcis R?ducan:</strong> <em>�Am depus apel ?i sper c?
s-a dezamorsat bomba. �tr-adev?r, este� surprinz?tor, pentru c? ?tiam c? nu sunt probleme
legate de datorii, dar din fericire este o problem? rezolvabila ?i departamentul nostru juridic a
pus deoparte documentele care lipseau din dosar. Erau ni?te documente, dosarul era
incomplet, legate de criteriul financiar ?i juridic, legat de ac?ionariat ?i structura lui. � dosar,
c�d prezin?i ac?ionariatul, trebuie s? ai o prezentare complet? ?i aici au fost problemele. Ne-a
pus pe to?i pe jar, dar din c�e am �?eles totul se va rezolva. Reac?ia fanilor e una normal?,
?tiam cam care este problema, dar oamenii de r�d, suporterii care tr?iesc din ?tirile cu O?elul,
de vreme ce s-a ivit pe tapet un scenariu din acesta dezastruos, era normal ca reac?ia lor s? fie
pe m?sur?. Eu sper s? se ?i materializeze demersul f?cut de noi. � clasament nu a? putea
spune c? am sc?pat de orice grij?, dar avem 34 de puncte � afar? de cele 2 puncte pentru care
ne tot lupt?m la TAS. Suntem la o distan?? lini?titoare, dar �cerc?m s? c�tig?m c� mai multe
puncte, deoarece orice pozi?ie mai sus � clasament �seamn? o sut?-dou? de mii � plus
c�tigate. Legat de joc nu ne putem min?i singuri. C�d c�tigi � minutul 90 nu po?i dec� s?
apreciezi efortul juc?torilor care au crezut � victorie p�? � ultimul moment. Dar trebuie s?
admitem c? nu a fost un meci reu?it, iar asta poate ?i din cauza adversarului, care alearg? mult
?i e greu de b?tut. A?a a fost Chiajna, noi am ajuns foarte greu la poart?.�</em></p>  <p
style="text-align: justify;"><strong>Petre Grigora?:</strong> <em>�Nu trebuie s? ascundem
problema de la Gala?i. Din p?cate, chiar dac? s-au c�tigat destul de mul?i bani, juc?torii nu au
fost pl?ti?i a?a cum se a?teptau. E normal s? fie r?bufniri, pentru c? aceste lucruri � apas?. Am
mai trecut prin aceste probleme, dar atunci ?tiam c? nu sunt bani. Dar acum ei ?tiu c? sunt ceva
bani � conturi ?i totu?i lor nu li se dau. Eu am venit de pu?in timp la echip?, nu ?tiu ce s-a
�t�plat �ainte, am sperat c? lucrurile vor decurge normal, din p?cate nu s-a �t�plat a?a. Sper
ca cei care conduc s? fie al?turi de echip? ?i s? rezolve situa?ia c� mai repede, iar O?elul s?
revin? acolo unde � este locul. Un protest din partea juc?torilor nu ar fi ceva nou � fotbalul
rom�esc. Dar e dreptul lor ?i nu po?i s? � obligi s? nu fac? un lucru pe care ei � simt. Am
urm?rit meciul cu Chiajna la televizor. M? bucur c? juc?torii au trecut peste problema
mea.�</em></p>
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