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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/narcis_grigoras.jpg" alt="FOTO Marian Brailescu" width="430" />Directorul
general Narcis R?ducan a vorbit despre situa?ia ingrat? � care se afl? clubul nostru � acest
moment, cu juc?tori nepl?ti?i de 3 luni ?i f?r? antrenor principal. Pre?edintele a tras un semnal
de alarm? vizavi de faptul c? fotbali?tii ?i-ar putea depune oric�d memorii la LPF pentru a
deveni liberi de contract, exist�d de asemenea pericolul ca echipa s? r?m�? ?i f?r? antrenorii
secunzi c� de cur�d, asta dup? ce Grigoa? ?i-a prezentat deja demisia de mai mult timp.</p>  
   <p style="text-align: justify;"><strong>Narcis R?ducan</strong>: <em>�Juc?torii sunt la
c�eva zile s? r?m�? liberi de contract pentru c? nu au fost pl?ti?i, au restan?e de primit de 3
luni. Eu am �cercat s? fac fotbali?tii s? nu simt? problemele acestea, nu suntem singura echip?
cu probleme finaciare, dar trebuie s? ne vedem de treab? � ceea ce prive?te preg?tirea. Nu
mai spun de faptul c? lotul se antreneaz? cu secunzii d-lui Grigora? sau c? sezonul acesta s-au
schimbat trei antrenori, iar ultimul a stat mai mult � spital, pentru c? a?a a vrut D-zeu. E o mic?
performan?? c? am terminat � picioare campionatul. Juc?torii numai la fotbal nu se pot g�di �
asemenea condi?ii, eu le mul?umesc totu?i c? am g?sit �?elegere la ei. Chiar dac? nu au
primit nicio prim? de joc � tot acest an, nimeni nu a suflat un cuv�t, ba chiar atmosfera este
bun? � lot, glumeam cu ei ?i le spuneam c? se simt mai bine f?r? bani. Am trecut prin situa?ii
penibile, am r?mas ?i f?r? antrenor � condi?iile � care tehnicianul poate aplana anumite
situa?ii. Grigora? a fost ca un paratr?snet, are acest? calitate ?i popularitate s? ?in? vestiarul.
P�? la un moment dat a putut s? fac? ?i el asta, pentru c? altfel se compromitea dac? promitea
juc?torilor zile mai frumoase, dar nu ar fi putut face nimic. Repet, preocuparea mea este c? noi
� c�eva zile va trebui s? ne pl?tim cantonamentul, c? trebuie s? pl?tim salariile, pentru c? altfel
vom juca noi. Gabi Paraschiv este unul din st�pii vestiarului. La un anumit nivel po?i s? faci
diferen?a dintre problemele pe care le ai ?i meseria de profesionist ?i eu cred c? asta ne-a
salvat p�? acum. Juc?torii ace?tia au c�tigat dou? trofee ?i, chiar dac? pe plan interna?ional
nu am punctat ?i nu putem fi m�dri c? nu am adus puncte din cupele europene, m?car Liga
Campionilor a l?sat urme pozitive � mentalitatea lor, � sensul � care ei ?tiu c? trebuie s?-?i
apere un statut ?i tocmai de aceea ?tiu c? trebui s? se comporte ca ni?te campioni. Asta ne-a
salvat ?i de aici cred c? vine ?i atmosfera bun? din lot � condi?iile � care bate v�tul �
buzunare. Voiam s? mai ating un subiect, legat de Grigora? ?i de staff-ul s?u. Pe l�g? toate
problemele exist? ?i pericolul s? plec?m f?r? antrenor � cantonament. Sigur, avem ?i solu?ii de
rezerv?, chiar dac? am auzit comentarii de genul c? de ce am contactat al?i tehnicieni? Mi-a?
dori foarte mult s? r?m�? Grigora?, pentru c? sunt vizibile progresele echipei cu el, dar �
condi?iile � care nu se rezolv? aceast? criz? sau nu � totalitate, a?a cum �i dore?te orice
antrenor care se respect? � ?i Grig intr? � aceast? categorie � este clar c? trebuie s? g?sesc
solu?ii ?i vom g?si solu?ii. Nu vom pleca f?r? antrenor la drum, dar asta nu �seamn? c? nu �
dorim foarte pe mult pe Grig ?i � continuare. El este acas? acum, programul de preg?tire este
f?cut la recomandarea sa, a r?mas tot staff-ul s?u, dar nu este totu?i acela?i lucru ca ?i cum ai
avea antrenor, chiar dac? am c�tigat multe meciuri f?r? tehnician. El a reclamat strategia de
transferuri, iar � condii?iile � care se dore?te intrarea � categoria select? a echipelor care se
bat la cupele europene, � dau dreptate pentru c? acest lucru nu se poate realiza f?r? un plus
de calitate. Avem un lot echilibrat ?i � condi?iile � care r?m�e exact acela?i lot de juc?tori nu
vom avea probleme grave, dar nu cred c? ?sta e obiectivul O?elului, acela de a se salva de la
retrogradare, la doar doi ani dup? ce s-a c�tigat campionatul.����</em>����</p>
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