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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;" alt="Narcis
Raducan - director general Otelul Galati" src="images/front/narcis.jpg" height="250"
width="430" />Directorul general a vorbit despre aducerea antrenorului Ewald Lienen, odat? cu
parafarea actelor care au consfin?it faptul c? O?elul are primul antrenor str?in din istorie.
Pre?edintele spune c? prin aceast? mutare a dorit s? duc? echipa la un alt nivel, unul mai
ridicat. El a afirmat c? dac? fotbalul german e la mod? la noi � campionat, ba mai mult O?elul a
c�tigat un campionat cu un tehnician cu mentalitate german? (Dorinel Munteanu), atunci era
cazul continu?rii acestei tradi?ii, de data aceasta cu un neam? get-beget.</p>      <p
style="text-align: justify;">Narcis R?ducan a mai precizat c? Ewald Lienen va fi ajutat de un
secund ?i un preparator fizic care au activat la r�dul lor � Bundesliga la un moment dat. Chiar
dac? ?tie c? numele unui tehnician nu garanteaz? succesul, pre?edintele declar? �s? c? �i
pune mari speran?e � noul antrenor, deoarece acesta a reu?it lucruri mari chiar ?i la echipe
aflate � situa?ii financiare grele.<br />Surpriza a venit din faptul c?, dup? spusele lui Narcis
R?ducan, patronul Dan Grigore Adamescu ?tia faptul c? Ewald Lienen a jucat fotbal la nivel
�alt. Salariul noului antrenor a r?mas confiden?ial, dar directorul general a afirmat c? este unul
pe m?sura valorii antrenorului german.<br /><strong></strong></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Narcis R?ducan:</strong> <em>�Este primul antrenor str?in de la O?elul. Am
vrut s? facem o schimbare � nou, o upgradare a performan?elor echipei. Am vrut s? fie dintr-un
nivel c� mai ridicat ?i am analizat foarte multe CV-uri. Ne-a bucurat mentalitatea pe care ne-a
implementat-o Dorinel, iar cum pe el nu puteam s?-l aducem am decis s? aducem pe cineva
care cunoa?te fotbalul german. A fost important? ?i partea financiar?, dar ?i infrastructura,
precum ?i oamenii cu care va lucra. Nu ne a?tept?m la tiki-taka, dar u?or-u?or se va vedea c?
echipa va avea un stil aparte. Este unul dintre antrenorii care s-a impus �tr-un sezon din Grecia
devenind atunci cel mai bun din din campionatul elen! Are un secund, fost juc?tor al Hansei
Rostock ?i un preparator fizic de la acela?i nivel. Numele nu ne garanteaz? performan?a, dar la
noi exist? r?bdare, dovad? fiind ?i schimbarea lui Ionu? Badea, care s-a produs c�d chiar nu
mai g?seam nicio solu?ie de revenire. Prima �t�nire pe care am programat-o a fost cu domnul
Adamescu Am fost surprins s? aflu c? patronul ?tia c? Ewald Lienen a jucat fotbal la nivel �alt.
� ?tia ca fotbalist, pentru c? sunt genera?ii apropiate. Discu?ia legat? de bani a mers destul de
repede. Este un efort pentru a aduce un antrenor de acest nivel. Contractul lui este
confiden?ial, dar c�tig? peste media antrenorilor no?tri, pentru c? are un anumit statut ?i i l-am
respectat. A antrenat mult timp � Grecia ?i este astfel obi?nuit ?i cu inexactit??ile societ??ii
noastre. Noi sper?m s? nu simt? acest lucru ?i � vom fi aproape, ca s? se acomodeze c� mai
repede. A preluat echipe cu probleme, � criz?, ?i a reu?it s? le ridice. Un exemplu este
Panionios, care era pe o pozi?ie retrogradabil?, ?i a ajuns cu ea p�? � Liga Europa. Este
capabil s? preia din mers o echip?. Sigur c? ne bucur? cum s-a gestionat interimatul lui
Schumacher, dar el r?m�e antrenorul echipei a doua.�</em></p>
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