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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/adamescu_stan_raducan.jpg" alt="Adamescu - Stan - Narcis Raducan "
width="430" />Ecourile declara?iilor directorului general Narcis R?ducan legat de criza de la
O?elul nu s-au stins nici ast?zi, a?a c? v? prezent?m rela?ia dintre primarul Marius Stan ?i
patronul Dan Grigore Adamescu prin ochii acestuia, dar ?i felul � care actualul pre?edinte a
�cercat mereu s? stea la mijloc �tre cei doi. Iat? ce a afirmat Narcis R?ducan despre�</p>   
<br />  <p style="text-align: justify;"><strong>�rela?ia Stan � Adamescu:</strong>
<em>�Prioritatea mea era s? ?in vestiarul departe de probleme, lucru deloc simplu � condi?iile
� care doi oameni, care au plecat �preun? la drum, m? refer la fostul pre?edinte ?i actualul
primar al ora?ului, Marius Stan, ?i d-l Adamescu, care avuseser? ini?ial un plan plin de
speran?? ?i un proiect frumos, au rupt destul de repede acest mariaj ?i echipa a c?zut la mijloc.
Ruptura �tre Marius Stan ?i d-l Adamaecsu s-a produs c�d s-au ridicat acele acte de la
stadion � iarn?. V? da?i seama � ce situa?ie am fost noi, cei din club. Am venit la Gala?i la
propunerea lui Marius Stan ?i acest lucru m-a onorat, tocmai de aceea nici n-am stat pe g�duri
?i chiar sunt bucuros, dincolo de toate problemele, pentru c? a fost o experien?? interesant?
pentru mine. � acela?i timp, patronul nostru este d-l Adamescu ?i trebuia s? facem echilibristic?
�tre cele dou? entit??i. � timpul campionatului nu puteam s? spun astfel de lucruri ?i nu pentru
c? l-a? fi sup?rat pe d-l primar sau pe d-l Adamescu, ci pentru c? era important ca echipa s? se
g�deasc? doar la fotbal, dar � acest moment situa?ia a luat o turnur? periculoas? pentru
fotbalul de performan?? ?i sunt dator s? sesizez aceste lucruri. � acest moment m? aflu ca pe
o b�n? ?i nu am talentul Nadiei Com?meci. Am fost prezent la �t�nirea cu primarul ?i
suporterii acum dou? s?pt?m�i, am sperat s? fie �deajuns acel semnal de alarm?, dar din
p?cate nu s-a �t�plat nimic de atunci ?i repet � c�eva zile putem vorbi la trecut de O?elul
Gala?i dac? nu se va lua o decizie.�</em></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>�banii
din conturi:</strong> <em>�Au fost la un moment dat ?i 7 milioane de euro � conturi, sigur c?
n-au stat mult 7, pentru c? erau ?i ceva datorii din urm?. Cu banii ace?tia aveam socoteli s?
tr?im mai multe sezoane, dar din p?cate ajungem s? pl?tim apa de pe o zi pe alta � aceast?
perioad?. Eu nu spun c? au disp?rut banii de la UEFA, deoarece nu cunosc sumele, pentru c?
una din m?suri a fost ca mie s? mi se ia accesul de a vizualiza m?car acele conturi ?i atunci nu
cred c? am dovezile necesare s? declar c? au disp?rut ace?ti bani. Pe mine nici nu m? interesa
dac? au disp?rut sau nu, pentru mine era important ca � momentul � care aveam nevoie de
bani s? ne putem folosi de ei.�</em><br /><strong>�</strong><br /><strong>�TNG,
Adamescu ?i oamenii s?i:</strong> <em>�Am discutat de mai multe ori cu d-l Adamescu. Este
destul de � regul? la nivelul comunic?rii, are o anumit? anvergur?, doar e � primii 5 � Topul
Forbes rom�esc. V? da?i seama c? un om la acest nivel nu poate s? nu aib? o anumit?
elegan?? atunci c�d �i expune punctul de vedere, dar asta nu e de ajuns din p?cate, avem
nevoie de bani ?i fotbalul se poate face doar pe bani. D-l Adamescu vine din lumea afacerilor ?i
acolo probabil ordinea de zi este reducerea cheltuielilor, noi av�d contracte de munc? se vrea
limitarea zilelor de munc?, de exemplu de la 5 zile la 4 zile. Astea le �t�nim des la companiile
mari, dar la fotbal nu po?i s?-i spui maseurului s? vin? mai rar pe la munc?. Mai mult dec� at�,
responsabilii pe care i-a desemnat s? se ocupe de echip? nu provin din fotbal ?i ca un exemplu
unul dintre ei e � vacan?? � condi?iile � care clubul este aproape de insolven??. Lucrurile
astea nu-?i au locul � sportul de performan?? ?i mi-e ?i greu s? le scot � fa?? pentru c? ideea
nu este s? ne facem de r�, ci de a remedia problemele. Eu sper ca d-l Adamescu s? �?eleag?
c? fotbalul e un alt domeniu ?i at� timp c� ai �credere � profesioni?ti po?i s?-l duci mai
departe. Asta este pe scurt situa?ia � acest moment ?i cred c? doar ac?iunea ferm? a
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patronatului poate s? deblocheze situa?ia. Comunicarea cu ac?ionariatul a fost permanent?,
deci ei ?tiu ce se �t�pl?, mai ales c? au reprezentan?i � conducere.�</em></p>  <p
style="text-align: justify;"><strong>�blocarea conturilor:</strong> <em>�?i noi avem un litigiu
cu ANAF-ul, pe o sum? de 5 milioane de euro, dar sunt sigur c? poate fi demontat � instan??,
sunt o gr?mad? de argumente, chiar am �ceput procedurile ?i a?a cum cel pu?in dou? echipe
au reu?it, vom reu?i ?i noi s? rezolv?m la tribunal. Cu to?ii am fost �demna?i s? trecem la
conven?ii civile acum c�iva ani ?i apoi a venit ANAF-ul ?i a socotit c? diferen?a din taxe ar fi de
5 milioane. Noi chiar suntem singurii care din vara trecut? am trecut la contracte de munc?,
ceea ce este chiar un act de curaj � zilele noastre.�</em></p>
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