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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;" alt="Narcis
Raducan" src="images/front/narcis_r.jpg" height="250" width="430" />O?elul a reu?it � sf�?it o
nou? victorie � campionat, iar directorul general Narcis R?ducan era foarte fericit la final. El
consider? c? la echipa pe care o conduce a fost nevoie de o omogenizare for?at? ?i din acest
motiv l-a asigurat pe antrenorul Ewald Lienen c?, ?i dac? ar fi pierdut meciurile p�? la finalul
anului, tot ar fi r?mas la echip?. �</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Pre?edintele este
de p?rere c? O?elul joac? mai bine � repriza a doua a meciurilor sub comanda tehnicianului
german. <br />De asemenea, R?ducan a recunoscut c? declinul echipei din ultima vreme este
cauzat� de schimb?rile dese din ultimul an: au plecat 18 campioni, s-au schimbat antrenori ?i
au fost probleme financiare. Directorul general spune �s? c? lucrurile s-au lini?tit � acest
moment, mai ales dup? venitea lui Lienen la echip?. �<br /><strong></strong></p>  <p
style="text-align: justify;"><strong>Narcis R?ducan:</strong> <em>�Eu cred c? b?ie?ii �cep
s? intre pe acela?i segment cu antrenorul lor. Se lucreaz? mult la treaba asta. Nu e nici simplu,
dac? numai din var? au intrat 3-4 titulari noi. S-a produs o omogenizare � timp record, dar la
noi la club nu exist? presiune ?i antrenorul ?i-a v?zut de treaba lui ?i l-am asigurat c?, ?i dac?
va pierde urm?toarele dou? meciuri nu se va �t�pla nimic. Dac? ne uit?m bine la ultimele
evolu?ii, echipa a jucat mai bine � repriza a doua. Echipa are poten?ial ?i asta a stat ?i la baza
deciziei noastre de a se juca � continuare � 2013. Am fost � plin proces de schimbare a lotului
dup? performan?a deosebit? de acum doi ani. Sigur, c�d pleac? 18 juc?tori care ?i-au c�tigat
campionatul, mi?carea este antipopular?. Lumea a?tepta foarte mult. Pe de alt? parte, au fost ?i
schimb?rile de antrenori pe care nu le-am a?teptat ?i problemele financiare. Dar lucrurile s-au
lini?tit ?i au culminat cu venirea lui Ewald Lienen. El admir? mult poporul nostru ?i pe cele din
jur pentru c? spune c? avem inventivitate. Despre nem?i a spus c? au ajuns la un nivel at� de
ridicat de civiliza?ie �c� parc? au devenit robo?i ?i se blocheaz? dac? � sco?i din rutina
lor.��</em></p>
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