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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/raducan_narcis.jpg" alt="Narcis Raducan" width="430" />Dup? victoria cu 2-0
� fa?a Concordiei Chiajna, directorul general Narcis R?ducan a vorbit la cald despre
problemele financiare, licen?? ?i negocierile pentru v�zarea clubului. Iat? ce a spus managerul
O?elului:</p>    <br />  <p style="text-align: justify;"><strong>Narcis R?ducan:</strong>
<em>�B?ie?ii joac? un fotbal frumos, chiar daca am mai ?i pierdut, iar echipa a crescut de la
meci la meci. Chiajna nu este u?or de b?tut, dar i-am dominat � repriza a doua. De aia ?i
tr?geam s? le d?m b?ie?ilor un salariu, deoarece de multe ori factorul mental e mai important
dec� cel tehnico-tactic. Ne-a f?cut meciul mai u?or decizia patronului de a pl?ti � extremis din
datorii. S-a finalizat ?i dosarul de licen?iere. Asta �seamn? c? nu se pr?bu?e?te O?elul, chiar
dac? sunt probleme mari, dar probleme mari sunt peste tot. Criza financiar? preseaz? mult
patronii no?tri, asta e singura explica?ie. Eram convins c? juc?torii sunt profesioni?ti, nu mi-am
f?cut griji c? au venit direct la meci ?i, dup? ce a venit ?i �pastila motiva?ional?� din partea
patronului, eram convins c? lucrurile vor merge bine. Normal c? nu e suficient un singur salariu,
n-am dep??it dec� un moment, o criz? extrem?, ne-a trecut glon?ul pe la ureche. ?i anul trecut
am avut emo?ii ?i acum am avut emo?ii cu licen?a. Vom face o partid? bun? ?i la Dinamo ?i
poate vom determina patronul s?-i plac? fotbalul, dac? nu i-a pl?cut p�? acum. Mul?umim
suporterilor pentru felul � care au �curajat echipa, ei au luat o decizie �?eleapt? de a se uni la
tribuna a doua, pentru a crea presiune � favoarea echipei noastre. Referitor la negocierile
pentru v�zarea clubului, eu doar am comunicat ce mi-a zis patronul. �tre timp am observat c?
aceste negocieri sunt pu?in mai complicate dec� eram eu preg?tit s? le �?eleg ?i accentuez
ironia. Tocmai de aceea am decis ca � momentul � care va fi o finalizare a acestor negocieri,
pentru c? ele exist?, atunci un reprezentant al patronului va explica presei exact, dac? va
r?m�e actualul patron sau dac? va veni altul. Eu am motive �temeiate s? nu spun mai multe.
Important e ca noi s? fim l�g? echip? ?i s? adun?m mai multe puncte. Cam at� despre
v�zarea clubului, e o treab? sofisticat? ?i nu vreau s? mai am rolul unui purt?tor de cuv�t
pentru c? nu st?p�esc toate detaliile.�</em></p>
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