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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="Narcis Raducan" width="430" />O?elul a pierdut cu
1-0, pe terenul celor de la FC Vaslui, �tr-un joc � care b?ie?ii no?tri au avut ?i mult ghinion.
Directorul general Narcis R?ducan a felicitat echipa pentru jocul bun ?i a acuzat arbitrajul, de?i
nu � termeni at� de duri, mai ales c? partida s-a jucat f?r? vreun obiectiv anume. Pre?edintele
a explicat c? este de acord cu antrenorul Petre Grigora? ?i c? la var? vor fi ceva schimb?ri �
lotul de juc?tori.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">De partea cealalt?, vasluienii au
recunoscut c? doar norocul ?i execu?ia fenomenal? a lui Antal au f?cut ca cele 3 puncte s?
r?m�? � clasament � dreptul galben-verzilor.</p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Narcis R?ducan:</strong> "A fost un meci bun f?cut de echipa noastr?. Nu am
fost mai prejos cu nimic dec� cei de la Vaslui. S-a jucat deschis, diferen?a a fost f?cut? de
execu?ia lui Antal. Am �doieli la dou? faze: la golul marcat de Vancea ?i la un penalty asupra
lui Paraschiv. Mie mi s-a p?rut penalty ?i comentatorul a spus la fel, nu �i place s? m? cert pe
arbitraj, dar dac? miza era mai mare, probabil nu m? puteam ab?ine. Chiar ?i a?a, remarc
atitudinea b?ie?ilor, continu? seria meciurilor bune din ultima vreme. Staff-ul lui Petre Grigora?
a reu?it s? � �locuiasc?, dar tot se simte lipsa lui. Sper s? � avem cur�d la echip?, chiar din
startul preg?tirilor. El este sub contract cu noi, sunt de acord cu ceea ce spune el, avem nevoie
de c�eva transferuri pentru anul viitor, sunt sigur c? vom ajunge la o �?elegere. Am schi?at o
schem? de transferuri, vor fi ceva modific?ri, cam 4-5. Este nevoie de s�ge proasp?t. Tudorie a
jucat dezinvolt pentru v�sta lui. Cluburi mari l-au solicitat p�? acum. M? felicit c? nu i-am dat
drumul ?i sper s? ajung? la for?e din Europa."</p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Gavril
Balint (antrenor FC Vaslui):</strong> "Mul?umit de rezultat, mai pu?in de joc. Trebuie s?
recunoa?tem, am f?cut un joc slab. Juc?torii s-au blocat. Erau practic sufoca?i. Le-am spus,
dac? nu pot s? alerge, m?car s? ne ap?r?m cu mingea � fa??. Am avut ?i noi ?ans?. Ei cu
barele, noi cu golul. Dar echipa a muncit p�? la epuizare. Importante sunt cele trei puncte.
Uneori mai c�tigi ?i a?a. A fost un gol senza?ional. Antal e �tr-o cre?tere de form? de la meci
la meci. Poate n-a avut prospe?ime, dar a avut realiz?ri. ?i are foarte mult? �credere ?i
?uteaz?. M? rog de ei la antrenamente s? ?uteze la poart?, c? altfel nu avem cum s? �scriem.
Nu cred c? pentru Vaslui un loc 5 e mul?umitor. La c�i bani s-au investit. � situa?ia actual?,
orice loc � plus e bun. �i pare r?u de punctele pierdute la �ceput, c�d am venit eu aici. Ne
trebuiau punctele acelea. Domnul Porumboiu e un om foarte ocupat � ultimul timp ?i n-am prea
reu?it s? discut?m. Cu conducerea clubului am discutat ?i preg?tim o strategie pentru sezonul
viitor, dar a?tept?m s? se termine campionatul ?i vom vedea."</p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Liviu Antal (FC Vaslui):</strong> �<em>Important este c? am marcat un gol
?i c? am c�tigat. M? bucur c? eu am fost cel care a �scris. A fost un ?ut la poart?, foarte
frumos, bine c? a intrat � gol. Noi ne-am propus s? ne clas?m pe locul 5, pentru c? este foarte
greu s? mai prindem o pozi?ie care s? ne asigure un loc de Europa. M? simt foarte bine de c�d
Gabi Balint este antrenorul nostru. A fost o lips? de �credere, pe care mi-a redat-o
antrenorul.�</em></p>
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