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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="Raducan si Tanase vor sa schimbe fata Otelului la
primavara" width="430" />Directorul general al FC O?elul a vorbit din nou recent despre
campania de transferuri din iarn?, declar�d c? schimb?rile din lot sunt imperios necesare, av�d
� vedere c? nu s-au mai realizat de foarte mult timp. Acesta a promis c? va aduce fotbali?ti
tehnici ?i de vitez?, care vor face spectacol la Gala?i. Narcis R?ducan a mai afirmat c? a
�ceput deja c?ut?rile ?i chiar din acest weekend va pleca � interes de serviciu s? monitorizeze
c�iva juc?tori din str?in?tate ?i din ?ar? pe care clubul nostru a pus ochii deja.</p>    <br />  <p
style="text-align: justify;"><strong>Narcis R?ducan:</strong> <em>�La noi a fost o conjunctur?
nefavorabil?, dar e important c? echipa d? semne de revenire ?i apoi cu campania de
transferuri din iarn? sper?m s? revenim acolo unde � este locul O?elului. Din p?cate,
schimb?rile la club s-au terminat dup? �cheierea perioadei de transferuri. Transferuri vor fi cu
siguran??, pentru c? nu s-au mai f?cut de mult timp. Echipa are nevoie de c�eva implanturi. Va
fi o opera?iune ampl?. Se simte faptul c? nu s-au putut face schimb?ri importante. Trebuie s?
aducem juc?tori, care s? simt? spiritul O?elului. Cine va r?m�e trebuie s? dovedeasc? faptul c?
merit? s? joace la echipa noastr?. Vom avea parte de juc?tori spectaculo?i � retur. S? va spun
sincer, acesta este profilul de juc?tor pe care � doresc, adic? fotbali?ti care s? posede tehnic?
� regim de vitez?. Este greu s? g?se?ti astfel de juc?tori, dar pot s? va spun c? am intrat deja
� contact cu astfel de fotbali?ti ?i spectatorii vor avea parte de surprize pl?cute � prim?var?.
Am �ceput deja negocierile, vom pleca � weekend s? vedem juc?torii pe care � monitoriz?m.
Vom aduce fotbali?ti at� din str?in?tate, c� ?i din ?ar?. Vor ?i pleca o parte din cei actuali, vom
vedea � pauza de iarn? care sunt ace?tia.�</em></p>
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