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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/narcis_raducan.jpg" alt="Narcis Raducan" width="430" />Directorul general
Narcis R?ducan a tras un ultim semnal de alarm?, cer�d ajutorul patronatului pentru a pl?ti
juc?torii. Managerul spune c? dac? fotbali?tii nu vor primi m?car salariul pe decembrie 2013,
atunci O?elul nu va lua licen?a! Mai mult, el a dat de �?eles c? ar putea pleca la var? �
condi?iile � care nimic nu se schimb? la echip?, afirm�d c? a avut deja oferte s? p?r?seasc?
gruparea ro?-alb-albastr?.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;"><strong>Narcis
R?ducan:</strong><em> �Confirm aceste probleme, pentru c? trebuie tras un semnal de
alarm?. Peste c�eva zile vom depune ?i dosarul de licen?iere ?i trebuie pl?tit obligatoriu un
salariu din decembrie. P�? la urm? au dreptate juc?torii ?i cred c? este momentul � care
patronul trebuie s? intervin?. Se pare c? problemele personale cuprind deja activitatea fiec?ruia
?i staff-ul este � aceea?i situa?ie. Personal, f?c�d o parantez? am avut oferte din partea a
dou? echipe, una important? din prima lig?, dar am vrut s? r?m� p�? � var? ?i s? ar?t c?
lupt?m pentru a rezolva aceste probleme. Patronul ne-a asigurat c? nu vor fi probleme cu
licen?ierea, de aceea s-au pl?tit ?i bani pentru �tocmirea dosarului. � domeniul sportiv m-am
implicat, dar cel financiar este controlat 100% la Bucure?ti ?i temerea mea este c? mai sunt
c�eva zile ?i nu s-a f?cut tot ce trebuia. Eu sper ca � ceasul al 12-lea s? se rezolve. Presiunea
este mare, juc?torii la r�dul lor pun presiune ?i � condi?iile � care 90% sunt juc?tori adu?i de
mine �i este greu s? m? uit � ochii lor ?i s? le spun c? trebuie s? dea totul f?r? s? fie
pl?ti?i.�</em></p>
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