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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/narcis.jpg" alt="Narcis Raducan" width="430" />Ve?tile despre v�zarea
clubului nu sunt deloc bune, iar faptul c? juc?torii ?i staff-ul au ajuns la patru luni f?r? plata
salariilor �ping ?i mai tare gruparea g?l??ean? � pr?pastie. V�zarea O?elului s-a �potmolit,
conform celor transmise de Adamescu c?tre Narcis R?ducan. �tre timp, juc?torii au refuzat s?
intre � cantonamentul dinaintea meciului cu Chiajna (de vineri), iar antrenorul Ewald Lienen
�?elege din ce � ce mai pu?in situa?ia de la club.</p>      <p style="text-align: justify;">Mai
mult, � cazul � care nu se va pl?ti cel pu?in un salariu p�? luni, atunci O?elul nu va primi
licen?a pentru sezonul viitor!<br /><em>�� trei zile trebuie s? finaliz?m dosarul de licen?iere ?i
cel pu?in un salariu e inclus aici. A?a c? termen e doar p�? luni. Am sperat c? se vor finaliza
negocierile, dar am �?eles de la domnul Adamescu, patronul clubului, c? s-au �potmolit.
Situa?ia e critic?, doar patronul ne poate ajuta. N-am spus de la mine c? se vinde clubul, ci a?a
mi s-a transmis de la patron pentru a-i informa pe suporteri ?i pe juc?tori. Din p?cate, nu s-a
�t�plat nimic � acest sens. E foarte greu s?-l ?inem pe Lienen pentru c? nu �?elege cum de
s-a ajuns �tr-o asemenea situa?ie�</em>, a spus Narcis R?ducan.</p>  <p style="text-align:
justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Juc?torii au refuzat
cantonamentul!</strong></span><br />Dup? ce Astafei ?i S�ghi ?i-au depus memorii la Liga
Profesionist? de Fotbal pentru a deveni liberi de contract, ast?zi, toat? echipa a refuzat s? intre
� cantonamentul de dou? zile dinaintea partidei de vineri, contra celor de la Concordia Chiajna,
un meci foarte important � economia clasamentului. Totu?i, managerul general Narcis R?ducan
a spus c? echipa se va prezenta la meci. Singura motiva?ie r?mas? pentru juc?torii O?elului
este cea a respect?rii blazonului, cu g�dul de a-?i g?si alt? echip? din var?.<br
/><em>�Antrenorul a vrut s?-i bage � cantonament cu dou? zile �ainte de meci, dar juc?torii
au refuzat acest lucru. Fiind nepl?ti?i �i doresc s? stea c� mai aproape de familie � aceste
momente grele. Totu?i, echipa se va antrena ?i se va prezenta la meci. Am ajuns s? motiv?m
juc?torii c?-?i vor g?si un angajament � alt? parte din var? dac? �i respect? blazonul ?i vor
termina � afara locurilor de retrogradare. Suntem con?tien?i c? sunt probleme peste tot. Am
refuzat acum dou? s?pt?m�i dou? cluburi din Liga I, vreau s? r?m� p�? la sf�?itul sezonului
pentru ca echipa s? se salveze de la retrogradare�,</em> a ad?ugat R?ducan.<br />Din
p?cate, ve?tile din ultima vreme dinspre clubul ro?-alb-albastru sunt din ce � ce mai
�grijor?toare. Aceast? s?pt?m�? r?m�e decisiv? pentru viitorul grup?rii fanion a ora?ului.</p>
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