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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/narcis_tase1.jpg" alt="FOTO Marian Brailescu" width="430" />Iat? cele mai
importante declara?ii dup? prima victorie a echipei noastre reu?it? pe propriul teren � acest
sezon de Liga 1, 2-1 cu Astra Giurgiu:</p>    <br />  <p style="text-align: justify;"><strong>Viorel
T?nase</strong>: <em>"?sta este spiritul O?elului. Trebuie s? crezi p�? la final. Chiar dac? nu
am practicat un joc spectaculos, ne-au interesat cele trei puncte, aveam nevoie de ele ca de
aer. P�? la urm?, v? da?i seama unde ne afl?m � clasament ?i c? merit? s? sacrifici
spectacolul, pe final. Suntem foarte mul?umi?i c? am reu?it s? c�tig?m ?i cred c? acesta e
declicul. V? da?i seama c? e o bucurie enorm?. Este prima victorie pe teren propriu. Nu a fost
un joc spectaculos, dar ??tia suntem la momentul ?sta. Suntem foarte reali?ti, nu am reu?it s?
c�tig?m patru etape la r�d, f?c�d egaluri cu echipe care, din punctul meu de vedere, sunt sub
valoarea noastr?. M? a?teptam s? avem mai multe goluri normal, dar important este c? nici nu
am primit foarte multe p�? acum. Dac? m? uit pe clasament suntem cam pe locul 7-8 la goluri
primite, numai c? eficien?a � fa?a por?ii a l?sat de dorit, chiar dac? ne-am creat tot timpul
foarte multe ocazii nu am reu?it s? marc?m. Azi recunosc c? am c�tigat cu mult? ?ans?, am
�t�nit o echip? Astra bine organizat?, cu un Tembo excep?ional, un juc?tor pe care ?i l-ar dori
orice antrenor. Sunt foarte fericit ?i �i felicit echipa pentru d?ruire ?i pentru faptul c? au crezut
p�? la sf�?it.�</em></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Narcis R?ducan:</strong>
<em>"Este normal ca suporterii s? fie sup?ra?i, pentru c? nu e u?or s? te lup?i cu acest
obiectiv. Important e c? r?m�em cu aceste trei puncte ?i e de apreciat d?ruirea b?ie?ilor. Nu se
pune problema s? ne cert?m cu fanii. E normal ca preten?iile s? fie mari. U?or-u?or, vor c�tiga
�credere � b?ie?i. Trebuie s? recunosc c? am avut noroc. De data asta, adversarul a avut
foarte multe ocazii ?i doar Dumnezeu a f?cut s? c�tig?m. E un nou �ceput. Am fost numit
director general zilele trecute ?i m? bucur c? b?ie?ii mi-au f?cut cadou aceste trei puncte. M-a?
bucura ca rezultatul s? fie dublat cu o victorie la Cluj. Postul lui Viorel T?nase nu este � pericol,
mai ales c? am c�tigat ?i suntem al?turi de el. Este la �ceput de carier?, m? refer la Liga 1 ?i
a?a cum a demonstrat ca fotbalist c? are valoare, sunt convins c? va face la fel ?i ca tehnician
?i va reu?i s?-?i apropie suporterii.�</em></p>
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