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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/narcis_rad.jpg" alt="Narcis Raducan" width="430" />Narcis R?ducan este ca
?i plecat din func?ia de director general al O?elului ?i a vorbit despre noua sa destina?ie, �s? a
afirmat c? vrea s? mai discute o dat? cu administratorul Lucian Ciofoaia. Cu toate acestea,
managerul nu pare foarte �crez?tor c? aceast? �t�nire ar mai putea schimba ceva, �
condi?iile � care activitatea la club este blocat? � totalitate de problemele cu legea ale
patronului Adamescu.</p>      <p style="text-align: justify;">� nota obi?nuit?, R?ducan a afirmat
c? nu cunoa?te mai nimic despre noua firm? de management care ar urma s? preia O?elul ?i
nici dac? echipa s-ar putea constitui � parte civil? pentru a-?i recupera banii pierdu?i � ultimii
ani. Totu?i managerul a lansat la final ?i un zvon ceva mai interesant, afirm�d c? a auzit c?
exist? persoane interesate s? investeasc? la O?elul Gala?i!<br /><strong></strong></p>  <p
style="text-align: justify;"><strong>Narcis R?ducan:</strong> <em>�Nu pot confirma faptul c?
m? duc la Viitorul pentru c? nu mi-am terminat socotelile cu O?elul ?i nu e profesionist s? fac
acest lucru. Recunosc c? am luat contact cu Gic? Hagi ?i, dup? cum am declarat � pres?, chiar
dac? sunt � discu?ii cu mai multe cluburi, proiectul de la Viitorul mi se pare cel mai echilibrat de
departe ?i poate atrage orice manager. Are tot ceea ce-i trebuie ca s? te apuci de lucru ?i s? se
dezvolte. Deocamdat? nu am ajuns la nivelul la care s? semnez ?i de aceea nu a? vrea s?
comentez foarte mult. Este lesne de �?eles c? arat? foarte bine proiectul, iar � eventualitatea
� care voi merge acolo, �tre oameni care au f?cut performan?? � cariera lor, sunt toate
perspectivele s? fie o treab? bun?. Dar sunt rezervat ?i v? rog s? �?elege?i acest lucru. E clar
c? toat? lumea va juca cu ochii pe clasament � noul sezon ?i va fi un campionat echilibrat. Va fi
via?? grea, toate echipele vor �cerca s? se �t?reasc?. Toat? lumea se cl?de?te � perioada
asta, fiecare dup? posibilit??i, tot mai multe cluburi �cearc? s? se autofinan?eze pentru c?
ne-am convins cu to?ii c? banii nu vor mai c?dea din cer ?i dac? dorim s? nu mai fim plini de
litigii va trebui s? reducem pu?in salariile pentru a fi c� mai mult ancora?i � realitate. Mai am o
discu?ie de f?cut cu administratorul clubului O?elul ?i abia dup? aceea voi putea spune r?spicat
c? am plecat sau nu am plecat. Deocamdat? nu am avut acea �t�nire, dar inten?ia mea este
s? plec pentru c? am spus c? dac? nu se schimb? ceva esen?ial va fi foarte greu s? r?m�.
Totu?i, dup? doi ani de munc? e normal s? am o discu?ie fa?? � fa?? cu administratorul
clubului ?i � condi?iile � care nu reu?im s? ajungem la un numitor comun atunci voi pleca.
Situa?ia este foarte delicat? la Gala?i, s-a blocat activitatea. Incidentul cu patronul clubului a
amplificat acest lucru cel pu?in din punct de vedere psihologic, s-au acumulat datorii forte mari
?i � momentul acesta trebuie intervenit, m? refer aici din punct de vedere financiar. Exist?
discu?ii avansate cu o firm? de management care s? preia clubul, dar nu cunosc care este
puterea finaciar? a acestei companii ?i de asemenea aud c? mai este interes ?i din partea altor
oameni care ar dori s? investeasc? la O?elul. Este prea complicat s? spun dac? echipa se
poate constitui � parte civil? pentru a recupera banii din Champions League, dar dac? lucrurile
nu se �dreapt? �tr-o s?pt?m�? atunci eu nu nici nu voi mai prinde asta. Mi-a? dori ca lucrurile
s? continue pentru c? altfel am muncit degeaba anul trecut, dar m? dep??e?te partea asta
juridic? ?i cu implcarea autorit??ilor pentru c? nu am toate informa?iile.�</em></p>
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