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�i mai trage sufletul ?i pare c? trage s? moar?, av�d � vederile problemele la foc continuu la
care este supus? echipa noastr? de suflet de mai bine de un an ?i jum?tate. � disperare de
cauz?, directorul general Narcis R?ducan a ie?it ast?zi � fa?? ?i a prezentat mai pe larg
situa?ia grav? a clubului ro?-alb-albastru, previziunile fiind foarte sumbre.</p>    <br />  <p
style="text-align: justify;"><strong>Narcis R?ducan</strong>:<em> "Fostul pre?edinte, Marius
Stan - care acum este primarul din Gala?i - ?i domnul Adamescu au plecat la drum �preun?.
Din p?cate, s-a rupt acest mariaj ?i echipa a fost prins? la mijloc. �preun? cu Viglianti, am
reu?it s? ?inem str�s vestiarul. Am terminat bine campionatul, pe locul 11 ?i cu o semifinal? de
Cupa Rom�iei. C�d discut?m despre campionat, trebuie s? ne amintim c? de-a lungul
sezonului s-au schimbat trei antrenori, din care ultimul a stat, din p?cate, mai mult � spital. �
astfel de condi?ii, e o mic? performan?? c? am terminat � picioare campionatul. Din p?cate, am
ajuns � aceast? situa?ie ?i trag, poate, un ultim semnal de alarm?. Juc?torii sunt la distan?? de
c�eva zile s? devin? liberi de contract, fiindc? se vor �plini trei luni de c�d sunt nepl?ti?i. �
c�eva zile va trebui s? achit?m salariile, altfel juc?m noi. Am plecat � cantonament mai mult pe
prietenii. Ac?ionarul principal a pl?tit jum?tate din cantonamentul de la munte. Cealalt? jum?tate
va veni... S-a cerut reducerea ?i programului de lucru la angaja?i. Nu � po?i spune, �s?,
maseurului, s? vin? patru zile, � loc de cinci. Am avut stabilite ni?te �t�niri cu domnul
Adamescu, dar s-a �boln?vit de fiecare dat?. Cei pe care i-a desemnat � func?ii nu provin din
fotbal. Unul din ei e plecat � vacan??, � condi?iile � care echipa e � pragul insolven?ei. Dac?,
p�? acum, am fost un scut � fa?a echipei, de data aceasta aleg pozi?ia invers? ?i va trebui s?
strig primul. Doar ac?ionarul principal poate s? rezolve situa?ia.�</em></p>
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