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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" />Dac? juc?torii
se afl? � vacan??, nu acela?i lucru este valabil ?i pentru conducerea adminsitrativ?, pentru
care acest lucru reprezint? prilejul de �t?rire a lotului � vederea returului. Directorul general
Narcis R?ducan a vorbit despre campania de transferuri din aceast? iarn?, declar�d c? O?elul
negocieaz? ?i monitorizeaz? � continuare anumi?i fotbali?ti pentru un transfer.</p>      <p
style="text-align: justify;">Pre?edintele a afirmat c? la echip? vor veni la fel de mul?i juc?tori c�i
vor pleca, deoarece se �cearc? p?strarea unui echilibru numeric � privin?a lotului. El a mai
precizat faptul c? celor 3 transferuri realizate p�? acum (Zaharia, Astafei ?i Vancea) le vor
urma ?i altele. De asemenea, Narcis R?ducan a declarat c? exist? ?i c�eva oferte pentru
juc?tori actuali, dar din p?cate acestea nu sunt at� de importante pe plan financiar, fapt
explicabil prin prisma locului ocupat � clasament. Pre?edintele ?i-a �cheiat discursul mul?umit,
deoarece clubul pe care-l conduce nu �t�pin? deocamdat? probleme financiare, cum se
�t�pl? cu majoritatea forma?iilor din Liga I.<br />Dac? Narcis R?ducan nu a vrut s?
nominalizeze fotbali?tii pe care � urm?re?te, antrenorul Viorel T?nase a prezentat totu?i
posturile pe care crede c? � trebuiesc �t?riri. Este vorba despre un portar, un funda? st�ga,
mijloca? la �chidere, playmaker � spatele v�fului ?i atacant. �</p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Narcis R?ducan:</strong> <em>�Suntem � plin proces de monitorizare ?i de
negociere cu al?i juc?tori, nu am f?cut acest lucru public, dar noi muncim. Dac? ne va ajuta
bugetul vom schimba considerabil fa?a echipei. Am f?cut un raport cu ce juc?tori ne-am dori, nu
este simplu, chiar dac? toat? lumea are probleme cu partea financiar?, juc?torii buni �
continuare cost? mult ?i mai ales cei din compartimentul ofensiv, a?a cum consider?m c? avem
nevoie. ?i alte echipe poate �i doresc aceia?i juc?tori ?i de aceea aceast? lupt? nu se poate
duce prin ziare sau la TV, ne-am �greuna situa?ia ?i �cerc?m s? fim c� mai discre?i, sper?m
s? realiz?m ce ne-am propus. Nu e normal s? facem publice aceste lucruri, pentru c? mai pot
ap?rea surprize. Din fericire, Zaharia are deja o lun? de c�d a semnat cu noi. Este un juc?tor
dorit de multe echipe, ne-am mi?cat repede. Ne-a pl?cut � meciul direct, are atitudine, atac?
mult. Se potrive?te profilului echipei ?i poate schimba imaginea � acest retur de campionat.
I-am mai adus pe Astafei de la Medias ?i Vancea, de la Severin. Avem trei noi juc?tori de atac
care, cred eu, ne vor ajuta � acest retur. Nu ne oprim, dar trebuie s? p?str?m un echilibru �tre
raportul veniri/plec?ri, pentru c? avem un lot stufos iar contractele au devenit multe. Ofertele nu
sunt la un nivel foarte ridicat, pentru c? evolu?ia juc?torilor � ultimul an nu a fost una care s?
atrag? cluburile, dar nu sunt de neglijat ?i vom face o analiz?. Juc?torii care consider?m c? nu
mai pot ajuta sau reprezint? o afacare pentru club � vom l?sa s? plece. Depetris este destul de
greu de adus. L-am monitorizat � aceast? toamn?. Foarte interesant. Este juc?torul care
marcheaz? goluri ?i ??tia cost? cel mai mult. Un astfel de juc?tor este orientat mai degrab? spre
fotbalul occidental. Este panic? � Liga I, la nivel financiar, dar eu cred c? ne-am mai
�deparatat pu?in. Primele sunt la zi. B?ie?ii au plecat acas? cu banii cuveni?i.�</em> <br />�
<br /><strong>Viorel T?nase:</strong> <em>�Avem nevoie de cel pu?in 6-7 juc?tori, unul
dintre ei a ?i fost acontat, Zaharia de la CS Severin. Cu el ne-am �t?rit la mijloc pe partea
st�g?, acum ne mai trebuie un mijloca? central, un playmaker care s? poat? evolua � spatele
v�fului, plus un atacant. Trebuie s? ne acoperim ?i � poart?, iar � defensiv? e nevoie de un
juc?tor pe flancul st�g.</em></p>
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