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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/nraducan.jpg" alt="Narcis Raducan afirma ca negociaza intens pentru
transferuri" width="430" />Directorul general Narcis R?ducan a vorbit despre cantonamentul din
Spania, despre cum merg negocierile privind transferurile la echip?, dar ?i despre insolven?a
clubului. La final el i-a l?udat pe suporteri pentru c? sunt prezen?i la datorie din prima zi de
lucru la O?elul, acest lucru devenind o tradi?ie la reunirile forma?iei noastre.</p>    <br />  <p
style="text-align: justify;"><strong>Narcis R?ducan:</strong> <em>�Ne-am reunit ?i suntem cu
preg?tirile � ultima faz? pentru a putea pleca joi � Spania. La fel ca anul trecut am ales
Marbella, din mai multe motive. � primul r�d vin adversari foarte buni, iar condi?iile sunt
exclusiviste, deci la cel mai bun nivel. Nu ne-am mai dus la munte, pentru c? anticipam c? va fi
z?pad?. Am ales � schimb s? st?m 21 de zile � Spania ?i avem 6 amicale stabilite. Vom
�cerca s? adapt?m rapid ?i noii-veni?i, care nu au fost anun?a?i cu to?ii, deoarece suntem �
fazele finale de negociere. Am respectat p�? acum toate recomand?rile insolven?ei, ar trebui
s? fim OK din acest punct de vedere. Data limit? � care putem sta � insolven?? ar fi de maxim
3 ani, �s? noi vrem s? ie?im din asta p�? la sf�?itul anului, � urma discu?iilor pe care le-am
avut cu patronul echipei. Sunt ?i dezavantaje destule, a?a c? odat? cu organizarea clubului
�tr-un mod corect n-ar mai trebui s? r?m�em � insolven??. Administratorul judiciar nu se
implic? pe partea sportiv?, dar este adev?rat c? avem unele limite salariale. Am f?cut totul
�tr-un mod echilibrat ?i nu au fost probleme. Juc?torii au v?zut ca nu e sf�?itul lumii, e doar o
situa?ie special? pe care putem parcurge cu bine. Banii din drepturile TV reprezint? cam 25%
din bugetul clubului. Chiar dac? lu?m mul?i din drepturile de televizare, cheltuielile sunt mari la
Liga 1. � ultimul an am fost echilibra?i, s-au redus cheltuielile ?i � consecin?? ne-a fost admis
planul de reorganizare. Faptul ca din prima zi au venit at�ia suporteri ?i ne-au primit c?lduros e
un mesaj din partea lor c? acesta nu e sf�?itul clubului. Au fost temeri c? se va instala
falimentul ?i, indiferent de asigur?rile pe care le-am dat, doar o astfel de decizie putea s?-i
lini?teasc?. Nu e prima oar? c�d suntem primi?i a?a bine la reunire, a devenit o tradi?ie, de
fiecare dat? ne a?teapt? cel pu?in 200 de suporteri. Care cu voia noastr? fanii au intrat cu
fumigene ?i au f?cut o atmosfer? frumoas? � prima zi de lucru.�</em></p>
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