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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="FOTO Marian Brailescu" width="430" />Narcis
R?ducan, directorul general al clubului O?elul, a declarat c? nu este mul?umit cu un singur
punct adus din deplasarea de la Cluj, contra unei contracandidate la retrogradare. Acesta a
afirmat c? egalurile trag echipa � jos � clasament ?i c? seria remizelor trebuie stopat? de c�
mai multe victorii.</p>      <p style="text-align: justify;">Cu toate acestea, Narcis R?ducan a
?inut s? accentueze din nou faptul c? postul antrenorului Viorel T?nase nu este � pericol,
spun�d c? FC O?elul se bazeaz? pe proiecte de lung? durat?, antrenorul fiind o pies?
important? din angrenaj, la fel cum a fost cazul lui Petre Grigora? sau Dorinel Munteanu,
tehnicieni care au stat vreme �delungat? pe banca echipei noastre. De asemenea, noul
director general a vorbit ?i despre planurile de viitor, cum ar fi transferuri � aceast? iarn? sau
dorin?a de a merge � cupele europene an de an. �<br /><strong></strong></p>  <p
style="text-align: justify;"><strong>Narcis R?ducan:</strong><em> �Nu ne putem declara
mul?umi?i cu un punct. Cu 34 de egaluri, ai emo?ii la retrogradare. Avem 2 victorii ce-i drept,
dar avem ?i 4 �fr�geri. Nu s-au schimbat foarte multe fa?? de celelalte partide. Am revenit la
seria noastr? de egaluri. M? a?tept?m dup? meciul de acas? cu Astra, chiar dac? am c�tigat cu
?ans?, s? se produc? un ?oc pozitiv ?i s? dubl?m cu o victorie la Cluj. A fost �s? o
nesincronizare � ap?rare ?i am fost condu?i din primul minut. Am avut ocazii apoi, dar am ?i
tremurat pentru c? putea s? fie ?i mai r?u. To?i antrenorii au avut timpul necesar de a munci ?i
amintesc de ultimii doi, care au stat cam trei ani, m? refer la Petre Grigora? ?i Dorinel
Munteanu, care a fost contestat ?i el la �ceput ?i p�? la urm? s-a impus. Pentru Viorel T?nase
nu este u?or. El este la �ceputul mandatului sau � prima lig? ?i l-am sf?tuit ?i pe el ?i pe
ceilal?i s? fim echilibra?i � ceea ce prive?te publicul, pentru c?, dup? ce c�tigi un campionat,
preten?iile se ridic? foarte mult. Este o filosofie diferit?, dar � mare nu s-au schimbat multe.
Poate nici nu e u?or s? se schimbe dup? 3 ani � care echipa a lucrat pe un anumit segment.
Acum se lucreaz? mai mult � plan ofensiv, de?i la nivelul jocului acest lucru nu se vede.
Suferim la finalizare ?i nu putem s? ne apropiem de gol. Conturile s-au deblocat. Se va vedea
acest lucru � iarn?, c�d preconiz?m ni?te transferuri. B?ie?ii sunt cu salariul la zi, au salarii
atractive, dar nu este de ajuns. Promisiunea mea a fost c? un punct final al proiectului nostru ar
fi ca echipa noastr? s? se bat? an de an � cupele europene. nu este u?or, dar nici imposibil.
Anul ?sta, din punct de vedere al clasamentului, este foarte greu, dar �c? avem posibilitatea de
a c�tiga Cupa. Avem � Cup? un meci de tradi?ie cu Br?ila ?i, la astfel de meciuri, se pot
�t�pla surprize. Staff-ul tehnic a studiat echipa advers? ?i am luat toate m?surile de precau?ie
necesare.� �</em><br /><em>�</em></p>
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