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Anglia cu echipa, Narcis R?ducan a explicat de ce a a?teptat at� pentru a numi un nou
antrenor la echip?. Directorul general a precizat c? problemele financiare nu s-au rezolvat ?i
este � continuare �grijorat de situa?ie. El a afirmat c? e nevoie de transferuri, mai ales � atac,
acolo unde s-a renun?at la o serie de juc?tori, dar deocamdat? nu se poate face nimic,
deoarece conturile clubului sunt � continuare blocate.</p>    <br />  <p style="text-align:
justify;">Astfel, � ciuda faptului c? s-a reu?it plecarea � cantonamentul din Marea Britanie,
situa?ia la O?elul este mai mult dec� �grijor?toare, cu doar 3 s?pt?m�i �ainte de �ceperea
campionatului.<br /><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Narcis
R?ducan</strong>: <em>�Lumea a aflat � mare ce provoc?ri am avut � aceast? perioad? ?i
p�? la urm? am supravie?uit, dar nu a fost u?or. Dup? cum ?ti?i, a trebuit s? ne desp?r?im de
Petre Grigora? ?i l-am instalat la echip? pe Ionu? Badea. Cred c? este o decizie �?eleapt? ?i
rezultatele sper s? confirme, el fiind un antrenor t�?r, pe care � preocup? aceast? meserie. Eu
am venit cu propunerea pentru aducerea lui ?i m? bucur c? am reu?it s?-l conving s? vin? la
noi, mai ales c? avea o perioad? destul de mare de inactivitate. Am �t�ziat cu numirea noului
staff, pentru c? am sperat ca domnul Grigora? s? revin?, dar nu s-a mai putut. Grijile �c? nu au
trecut, sunt ceva probleme. Au �ceput s? se rezolve, dar �c? suntem departe ?i sunt �grijorat
din aceast? cauz?. Problema este cea general?, banii, pentru c? � rest ne-am organizat
repede. La ora actual?, suntem �tr-un cantonament � Anglia. Locul este deosebit ?i am uitat
de grijile de acas?. Suntem �tre Manchester ?i Liverpool, undeva prin zona unde locuia Carlos
Tevez. P�? acum s-a mers � Austria, cei care ?i-au permis, dar englezii au �ceput s?-?i
apropie aceste turnee ?i au sc?zut pre?urile astfel c?, dac? �i faci temele a?a cum trebuie,
po?i g?si condi?ii extraordinare la pre?uri reduse. Avem o serie de cinci amicale, dup? care ne
vom �toarce la Gala?i. Capul de afi? este meciul cu FC Brugge. Sunt meciuri bune, a?a cum a
cerut fostul antrenor, fiind vorba de un principiu, unde mai to?i antrenorii accept? un astfel de
cantonament. Am luat cu noi o serie de juc?tori tineri care consider?m noi c? merit? s? fac?
pasul de la echipa a doua la prima echip?. �c? mai �cercam s? aducem ceva, pentru c? am
mai avem nevoie de mai mult? calitate � atac. Gazale �c? nu a plecat, dar nu cred c? o s? mai
continue, pentru c? nu s-a acomodat ?i este mai bine a?a pentru ambele p?r?i. A plecat
Vancea, nu l-am luat � cantonamnent nici pe Stromajer, cu Ljubinkovic am terminat
colaborareaa. Nu sunt probleme mari de s?n?tate, iar Silviu Ilie mai are un pic ?i �i revine din
acea problem? la tendon ?i Zaharia �i va reveni. Didi are ceva probleme la genunchi ?i nu a
f?cut deplasarea. Una peste alta predomina buna dispozi?ie de care sper s? profit?m �
aceast? perioad?. Cojoc este bine, aici nu are cine s?-l atace, avem ?i paz?, iar juc?torul se
antreneaz? cot la cot cu restul colegilor. Din p?cate, nu putem s? facem �c? nicio mi?care,
pentru c? avem sechestru pe juc?tori, iar conturile sunt blocate. Chiar ?i cantonamentul este o
aventur?, pentru c? nu a fost u?or s? atragem fondurile necesare.�</em></p>
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