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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/costel_orac.jpg" alt="Costel Orac" width="430" />Ultimul antrenor care a
retrogradat cu O?elul, Costel Orac, a vorbit despre situa?ia tensionat? de la nivelul conducerii
clubului de la malul Dun?rii. Acesta a precizat c? este sigur c? echipa noastr? nu va avea
soarta unei alte foste campione recente, Unirea Urziceni, pe care tehnicianul de 54 de ani a
promovat-o � prima lig? � trecut.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Antrenorul crede
c? situa?ia conflictual? ap?rut? recent �tre oamenii finan?atorului Dan Adamescu ?i
conducerea executiv? a clubului este doar o ne�?elegere de moment, iar investitorul doar �i
face ni?te calcule pentru viitor. De asemenea, Orac a mai afirmat c? este sigur c? primarul
Marius Stan nu va l?sa O?elul la greu, � caz de nevoie. <br /><strong></strong></p>  <p
style="text-align: justify;"><strong>Costel Orac (fost antrenor O?elul):</strong><em> �Situa?ia
Gala?iului este cu totul alta fa?? de cea a Urziceniului, care s-a desfiin?at. Eu sper c? Gala?iul
nu va ajunge � situa?ia asta, pentru c? este un ora? puternic ?i are for?a de a ?ine o echip? �
prima divizie. Are ?i o pepinier? de juniori care produce permanent. Dac? nu m? �?el, O?elul
este echip? care are cel mai mare procent de juc?tori proprii la echipa mare. Din ceea ce
cunosc eu din pres?, noul patron este extrem de potent din punct de vedere financiar. Probabil
c? � acest moment vrea ?i el s? vad? ce bani sunt la club ?i vrea s?-?i fac? un calcul s? vad?
ce bani mai trebuie investi?i. Mai este ?i primarul, este vorba de Marius Stan, care a muncit
mult p�? a adus echipa p�? aici. Este prima campioan? dat? de Moldova ?i nu cred c? Marius
Stan va sta cu m�nile � s� � momentele grele.�</em></p>  <p style="text-align:
justify;">Costel Orac s-a n?scut pe 22 ianuarie 1959 la Gala?i ?i a jucat pentru Politehnica
Gala?i,� FC Gala?i, Dinamo Bucure?ti, Unirea Foc?ani ?i FC Etoile Carouge (Elve?ia). A prins
inclusiv echipa na?ional?, �tr-o perioad? � care cu greu se f?cea acest pas. Costel Orac s-a
apucat de antrenorat ?i a promovat � prima divizie pe AS Bac?u ?i FCM Baia Mare, dar nu s-a
putut bucura de aceste victorii fiind �l?turat sau locul echipei fiind v�dut. Vine la O?elul �
poate cel mai greu moment al clubului de la malul Dun?rii, sezonul 2002-2003, adus fiind de
pre?edintele Igor P�vu. Cu un lot foarte slab ?i un buget infim, chiar ?i pentru Rom�ia, �i arat?
limitele ?i pierde barajul de promovare/retrogradare contra echipei FC Bihor Oradea. FC O?elul
prime?te totu?i ?ansa de a r��e � Liga I, datorit? fuziunii forma?iilor Astra ?i Petrolul Ploie?ti,
iar Orac r?m�e antrenor. Este demis ?i �locuit cu Sorin C�?u, de?i cu un lot mult �bun?t??it
dusese O?elul pe locul 6 � campionat ?i era cu un pas � semifinalele Cupei, dup? ce �vinsese
� prima man?? a sferturilor pe Rapid, cu 2-0, la Gala?i.<br />Dup? plecarea for?at? din ora?ul
natal �i continu? drumul sinuos reu?ind s? promoveze pe FC Boto?ani din Divizia C � B, iar
apoi pe Unirea Urziceni � prima lig?. Dup? doar c�eva etape, este din nou pus pe liber, iar
ialomi?enii cu noul tehnician Dan Petrescu c�tig? titlul � 2009. Este aproape de promovare cu
CS Otopeni, apoi forma?ia pe care o preg?tise promoveaz? � Liga I, dar f?r? el ca antrenor.
Ultima �reu?it?� de acest gen o g?sim chiar acum dou? sezoane, c�d a promovat pe
Concordia Chiajna, dar a fost �locuit.</p>
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