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R?ducan a ?inut s? accentueze din nou faptul c? noii finan?atori de la echip? nu vor investi
sume colosale � clubul de fotbal, ci vor �cerca doar s? p?streze aceea?i linie care va insemna
stabilitate din punct de vedere financiar, dar ?i un centru puternic la nivelul sectorului juvenil.
Viitorul director general este de p?rere c? ?i Prim?ria va ajuta � continuare O?elul, mai ales c?
fostul pre?edinte al echipei, Marius Stan, este acum primar.</p>    <br />  <p style="text-align:
justify;">R?ducan s-a declarat dezam?git de rezultatele din ultima vreme, dar are �credere c?
forma?ia de la malul Dun?rii �i va ar?ta adev?rata valoare � meciurile care urmeaz?. El a
vorbit � aceea?i termeni ?i despre antrenorul Viorel T?nase despre care a spus c? a avut
ghinion � meciurile de p�? acum. Noul conduc?tor al clubului a explicat ?i lipsa transferurilor
spun�d c? perioada de mercato s-a �cheiat exact c�d la O?elul s-au schimbat investitorii�<br
/><strong>Narcis R?ducan</strong>: <em>�La O?elul va fi stabilitate. Stabilitatea la nivel
financiar este un punct important � via?a unei echipe. A?a cum am mai spus, nu ne a?tept?m
la un proiect de genul CFR Cluj. Va fi unul pe profilul echipei, cu un centru de copii ?i juniori
puternic, o stabilitate financiar?, stabilitate la nivelul ac?ionariatului. Nici Prim?ria nu va fi
indiferent? la situa?ia echipei, av�d � vedere c? domnul Marius Stan este primar. � ceea ce
m? prive?te sunt g?l??ean cu acte � regul?, mi-am mutat p�? ?i copiii la ?coal? aici. M? simt
bine, am schimbat activitatea din cea de juc?tor � cea de birou. Sunt t�?r? speran?? � acest
domeniu. Avem speran?e mari ?i cred c? se poate face treab? la O?elul. Deocamdat?, trecem
printr-o perioad? destul de dificil?. Dup? p?rerea mea, valoarea echipei nu e � conformitate cu
actualul loc din clasament. Trebuie s? ie?im din aceast? situa?ie. � momentul � care au venit
ac?ionarii s-a �cheiat ?i perioada de transferuri, deci din punctul ?sta de vedere nu am reu?it
s? facem nimic. Antrenorul Viorel T?nase e un t�?r ambi?ios ?i conteaz? rezultatele.
Deocamdat?, nu a avut noroc, dar timpul e de partea lui. Sunt convins c? e un blocaj la nivel
mental al juc?torilor. Odat? cu prima victorie sper s? �ceap? s? vin? ?i altele. Sper?m s?
profit?m de alte ?anse. Cu CS Turnu Severin puteam s? ?i pierdem, chiar dac? au fost lucruri
mai bune dec� � meciurile precedente. Nu am punctat la capitolul victorii ?i, din p?cate, am
r?mas doar cu una, cea de la Ia?i.�</em></p>
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