
�Financiar lucrurile sunt OK�

Scris de Vlad Dr?gan
Sâmbătă, 02 Noiembrie 2013 14:43

<p style="text-align: justify;" /><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;" alt="Narcis
Raducan" src="images/front/narcis_r.jpg" width="430" height="250" />Directorul general Narcis
R?ducan a vorbit despre situa?ia actual? a O?elului, at� din punct de vedere sportiv, c� ?i
financiar. Pre?edintele este de p?rere c? echipa a ar?tat o schimbare de atitudine la jocul din
Cup? cu Corona ?i sper? ca acest trend ascendent s? se p?streze ?i � campionat, acolo unde
echipa noastr? se afl? � continuare � zona nisipurilor mi?c?toare.   <br />Narcis R?ducan a
explicat c? situa?ia de la O?elul este amplificat?, deoarece este vorba despre o fost?
campioan? a Rom�iei, dar ?tie c? doar c�eva puncte ne despart de locurile frunta?e, de?i
acela?i lucru se poate spune ?i despre locurile retrogradabile. Pre?edintele afirm? c? este
foarte fericit ?i pentru calificarea � Cup?, sper�d ca traseul din a doua competi?ie s? readuc?
publicul al?turi de forma?ia de la malul Dun?rii.<br />Dac? situa?ia sportiv? nu este prea
grozav? momentan, cel pu?in la nivel financiar st?m bine, Narcis R?ducan explic�d c? am
dep??it problemele din var?.<br /><strong></strong></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Narcis R?ducan:</strong><em> �Disperat? nu este situa?ia, suntem la 6
puncte de locul 7, care este obiectivul nostru, dar situa?ia este agravat?, mai ales c? vorbim de
o fost? campioan?. Tr?im cu to?ii aceast? presiune ?i trebuie s? ie?im rapid. Ne-am confruntat
?i anul trecut cu problemele astea ?i sper?m s? nu ne mai confrunt?m cu astfel de emo?ii. Cu
Corona a fost o victorie important?, de moral, pentru noi. Ne-am dorit s? ajungem �
antepenultima faz?, Cupa este singurul trofeu care ne lipse?te ?i asta atrage suporterii aproape.
Sper c? victoria asta de moral s? fie dublat? � urm?toarea partid? de campionat. Am ar?tat
foarte multe lucruri bune. Echipa trebuia s? demonstreze c? poate ie?i din pasa proast?. Este o
atmosfer? foarte bun? � vestiar ?i nu pentru c? a plecat antrenorul, ci datorit? scorului din
Cup?. Au fost ?i lucruri mai pu?in bune, dar r?m�em cu cele bune ?i cel mai important lucru
este c? mergem mai departe. Din punct de vedere financiar lucrurile sunt OK. Avem problemele
noastre, dar nicidecum nu mai avem neajunsurile din var?. Lucrurile sunt � regul? ?i trebuie s?
le regl?m ?i la capitolul sportiv.�</em></p>
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