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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" />Directorul general al
O?elului a vorbit despre aducerea antrenorului Ewald Lienen spun�d c? nu a fost u?or s?
aduc? un tehnician de la un asemenea nivel ridicat. Pre?edintele este bucuros pentru faptul c?
a surprins suporterii cu alegerea f?cut?, chiar dac? a fost nevoit s?-?i atrag? antipatia acestora,
pentru faptul c? a ?inut secrete tratativele.</p>      <p style="text-align: justify;">R?ducan a
explicat c? obiectivul echipei este � continuare ob?inerea unui loc � primele 7 din Liga I,
misiunea fiind una realist? av�d � vedere lotul pe care-l are O?elul. Directorul general a ?inut
s?-?i �t?reasc? propriile declara?ii de acum c�eva zile � care spunea c? nu sunt probleme cu
banii la club. Acesta a explicat c? dovada palpabil? c? O?elul nu se desfiin?eaz? � decembrie
este chiar aducerea unui antrenor de mare valoare cu doar o lun? �ainte de termen, tehnicianul
semn�d un contract valabil pe urm?torii 3 ani! Mai mult, pre?edintele spune c? echipa o va lua
pas cu pas, iar � viitor se dore?te o nou? participare � cupele europene. �<br
/><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Narcis R?ducan:</strong>
<em>�Lucrurile sunt aranjate � privin?a noului antrenor, am negociat cu el la Bucure?ti.
Vorbim de un antrenor care vine dintr-o alt? societate, fotbalul din Germania este la alt nivel, iar
Ewald Lienen nu a fost vreun pasager prin Bundesliga, deoarece are mai mult de 8 sezoane �
prima lig? german?. Este normal c? oficializarea noului tehnician a durat mai mult, ?tiu c? am
fost �jurat zilele astea pe toate site-urile suporterilor no?tri c? am fost at� de secretos, dar n-a
fost u?or s? aduc un antrenor de acest nivel. M? bucur c? am reu?it s?-l aducem, deoarece am
rezolvat problema b?ncii tehnice ?i ne putem vedea mai departe de activitatea clubului ?i
sper?m s? se vad? aceast? mutare ?i � rezultatele echipei. N-avem obiectiv o cup? european?
anul acesta, avem ca obiectiv primele 7 locuri, iar locul 7 este unul pertinent dac? ne uit?m la
distribu?ia loturilor � prima lig?. Chiar dac? ne-am �dep?rtat momentan, nu este o distan??
at� de mare �c� s? nu sper?m c? p�? la sf�?itul campionatului vom ajunge acolo. S? ?ti?i
totu?i c? � perioada asta � care am c?utat antrenori am avut surpriza s? v?d c? sunt dispu?i
s? vin? fo?ti antrenori din Serie A, din Primera Division ?i iat? din Bundesliga, deci campionatul
nostru a c?p?tat �credere din punct de vedere al imaginii ?i � condi?iile � care oferta salarial?
este apropiat? de ceea ce c�tigau ei acolo, iat? c? pot veni antrenori de la mare nivel ?i �
Rom�ia. Eu zic c? st?m bine cu banii, este stabil clubul, O?elul nu cheltuie mult pe juc?tori, am
�cercat s? restr�g cheltuielile. De c�d am venit sunt con?tient c? nu este cea mai fructuoas?
perioad? din punct de vedere financiar pentru tot fotbalul rom�esc. Dup? cum ?ti?i au fost ceva
probleme la nivelul ac?ionariatului � aceast? perioad?, dar � ultimele 2-3 luni lucrurile s-au
aranjat foarte bine, datoriile au ajuns la zi, mai sunt doar �t�izeri normale care se �t�pl? peste
tot � Rom�ia, dar faptul c? aducem un antrenor din Bundesliga este dovada real? c? nu se
desfiin?eaz? clubul. Nu d? faliment O?elul, lucurile merg �ainte ?i odat? cu ie?irea din statutul
de insolven?? chiar cred c? putem vorbi de o nou? echip? cu poten?ial de a ajunge � cupele
europene � viitor. O lu?m treptat �s?, pentru c? deocamdat? suntem unde suntem �
clasament ?i nu-mi place s? m? hazardez � pronosticuri.�</em></p>
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