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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="FOTO Marian Brailescu" width="430" />Directorul
general Narcis R?ducan a vorbit despre situa?ia actual? a O?elului ?i ce �cearc? staff-ul tehnic
?i administrativ s? implenteze la echip? � viitorul apropiat. Pre?edintele spune c? O?elul se afl?
pe linia de plutire ?i dup? ce au fost adu?i 15 juc?tori � mandatul s?u. Narcis a explicat c?
O?elului � va fi ?i mai greu � acest sezon, deoarece loturile echipelor sunt echilibrate, iar
fotbalul rom�esc a crescut � valoare.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Directorul
general a reafirmat faptul c? situa?ia financiar? a O?elului s-a stabilizat la acest moment. El a
explicat c? la O?elul se �cearc? un nou concept, doi tineri fotbali?ti prinz�d mereu lotul pentru
a c?p?ta experien??. El a mai spus c? a f?cut pace cu portarul Grahovac, de?i nu a precizat
care este situa?ia actual? a goalkeeperuli. <br />La final, R?ducan a discutat ?i despre noua
echip? de fotbal feminin, declar�d c? nu banii de la UEFA au fost motivul pentru care trupa de
fete a luat fiin??. El a explicat c?, � timp, se dore?te chiar promovarea � Superlig? ?i c? orice
club civilizat din afar? de?ine o astfel de forma?ie. <br /><strong></strong></p>  <p
style="text-align: justify;"><strong>Narcis R?ducan:</strong> <em>�Pe Marquinhos l-am v?zut
cu defecte, dar ?i cu calit??i, �s? la penalty-uri nu l-am v?zut. Uite c? are s�ge rece ?i are
prima ?ans? la astfel de faze decisive. Echipele nu mai sunt at� de dezechilibrate ?i va fi foarte
greu reu?im victoriile. O?elul este pe linia de plutire, dup? ce am adus 15 juc?tori. � fiecare
etap? avem doi tineri juc?tori, care sper?m s? ne ajute dac? li se cere. Campionatul nu este
slab a?a cum se spune, dovad? stau ultimele rezultate din Europa, dar ?i anumite rezultate din
anii trecu?i, ?i aici m? refer la victoriile �potriva lui Manchester United, Chelsea, Braga, etc.
Problemele noastre financiare s-au mai rezolvat ?i cred c? b?ie?ii simt asta, dovad? fiind ?i
rezultatele. Cred c? am f?cut foarte bine c? � ultimul cantonament, cel din Anglia, am fost cu
to?i juc?torii. Nu este frumos s?-mi spun p?rerea despre un fost juc?tor, dar eu am stat de
vorba cu Branko ?i ?i-a cerut scuze fa?? de mine. Grahovac este un juc?tor care a venit s?
c�tige o p�ne � alt? ?ar? ?i va trebui s? aib? continuitate. M? bucur c? Bo?neag, �locuitorul
lui, a avut o presta?ie bun? � meciul cu Bra?ov. Echipa de fotbal feminin a venit dup? ce am
v?zut c? mai toate echipele bune din Europa au o astfel de echip?. Dac? tot vrem s? ne
civiliz?m, ?sta este unul dintre pa?i, plus c? am primit un ajutor ?i de la UEFA, dar nu acesta a
fost motivul. �cerc?m s? promov?m c� mai repede � prima lig?, pentru c? a?a cum este
regulamentul ne-am �scris � a doua lig?.�</em></p>
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