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Narcis R?ducan a explicat c? sunt emo?ii cu licen?a p�? la primirea unei confirm?ri oficiale din
partea Comisiei de Licen?iere. Cu toate acestea, conduc?torul este de p?rere c? forma?ia
noastr? ar trebui s? primeasc? licen?a el primind semnale pozitive din partea celor care s-au
ocupat de acest aspect.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Managerul a mai precizat
c?, fa?? de al?i ani, � 2014 criteriile de aprobare a dosarului sunt ceva mai lejere, deoarece
s-au scos anumite puncte legate de datoriile la stat, lucru care avantajeaz? forma?ia noastr?
aflat? � litigiu cu ANAF-ul. O?elul ar trebui s? afle dac? va fi club profesionist ?i � sezonul
urm?tor p�? pe 22 aprilie!<br />Referitor la situa?ia financiar? a clubului, R?ducan a afirmat c?
este foarte greu s? se lucreze � condi?iile actuale cu juc?tori ?i antrenori nepl?ti?i de luni
bune.<br /><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Narcis
R?ducan:</strong> <em>��grijorare cu licen?a este, cel pu?in p�? ce va veni o confirmare
oficial?, dar din ce am �?eles de la cei care se ocup? cu acest lucru � clubul nostru, lucrurile ar
fi normale ?i nu este nicio diferen?? fa?? de anul trecut c�d am luat licen?a. Mai ales c? anul
acesta e pu?in mai u?or pentru cluburile care nu vor evolua � cupele europene. S-au scos
anumite puncte din acest dosar de licen?iere, legate de taxe ?i impozite, de datoriile la stat,
adic? exact ceea ce ne dezavantaja ?in�d cont c? suntem �tr-un litigiu cu ANAF-ul. �
condi?iile actuale, � care s-a ?i pl?tit salariul pe decembrie 2013 - absolut necesar - ?i s-au
stins ?i alte litigii, eu cred c? nu ar tebui s? fie probleme. Repet �s?, p�? � momentul � care
nu avem decizia oficial?, pe care o vom afla undeva � perioada 20-22 aprilie, exist? o
�grijorare, pe care o am ?i eu personal, nu pot s? o ascund. Situa?ia financiar? s-a mai reglat,
dar este �c? delicat?, poate chiar mai mult dec� delicat?, �t�pin?m multe probleme pe toate
planurile. Putem invoca faptul c? probleme sunt peste tot, dac? ne uit?m la Vaslui sau la CFR,
dar asta nu �c?lze?te juc?torii sau antrenorul pe care l-am adus din str?in?tate. Este destul de
greu de lucrat � aceste condi?ii, dar cred c? momentul critic s-a dep??it acum dou? s?pt?m�i.
Sper s? se dep??easc? situa?ia, pentru c? lucr?m �tr-o anumit? anormalitate, dar aici nu mai
depinde de noi, depinde de oamenii care dau banii.�</em></p>
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