
�Sper s? fie amintire aceste zile pe care le-am tr?it intens�

Scris de Vlad Dr?gan
Duminică, 30 Martie 2014 17:41

<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/raducan_n.jpg" alt="Narcis Raducan" width="430" />Directorul general Narcis
R?ducan a vorbit dup? victoria contra Concordiei Chiajna despre problemele financiare de la
echip?, spun�d c? nu se g�de?te s? plece de la O?elul, dar a recunoscut c? � este foarte
greu s?mai motiveze fotbali?tii � condi?iile �care banii nu mai vin de la patron.�� �</p>    <br
/>  <p style="text-align: justify;"><strong>Narcis R?ducan:</strong> <em>�Mi-am dorit s? fiu
pre?edinte, cel pu?in � via?a de dup? cariera de fotbalist, a?a c? trebuie s? fiu preg?tit ?i
pentru astfel de momente. �tr-adev?r sunt ?i clipe grele, c�d echipa pierde ?i trebuie s? ie?i �
fa??, dar sunt ?i momente minunate. De exemplu, te chinui o lun? s?-l aduci pe Zaharia la
Gala?i, iar la primul meci de preg?tire se accidenteaz? ?i st? un an, iar apoi revine ?i d? gol,
cum a f?cut-o ?i azi. Astafei la fel ?i a?a putem merge mai departe p�? la to?i cei 25 de juc?tori
pe care i-am adus � ultimul an, plus anrenorul. Deci sunt ?i satisfac?ii. Meseria mea nu e una
u?oar?, ci una complex? ?i depinzi de foarte mul?i factori. Nu au fost momente s? vreau s?
renun? la O?elul pentru c? � structura mea nu se reg?se?te acest lucru. Este foarte greu, �i
este aproape imposibil s? motivez juc?torii � anumite momente, dar eu sunt dator din punct de
vedere sportiv s? demonstrez c? valoarea O?elului este aceea de a juca ?i la anul � prima lig?.
Mai departe, dac? sunt probleme financiare ?i acestea m? dep??esc, atunci strig dup? ajutorul
patronului. �ainte de meciul cu Chiajna a venit acest ajutor ?i sper s? fie un pas necesar spre o
stabilitate financiar? absolut necesar? c�d se vrea performan??. Mi-a fost greu s?-i aduc pe
juc?torii str?ini, deocamdat? n-am pl?tit nici comisioanele agen?ilor pentru ace?ti fotbali?ti, au
venit gratis ?i �tr-adev?r este o situa?ie delicat?. Ne-am creat un sistem rela?ional care ne
ajut? s? aducem juc?tori de valoare, dar acest sistem trebuie sus?inut ?i de corectitudine. De
aceea, �i este foarte greu � momente din acestea s? reu?esc s?-i motivez pe b?ie?i, avem
juc?tori din America de Sud, care sunt departe de cas? ?i nu este simplu, dar au �?eles
situa?ia ?i eu m? bucur c? s-au rezolvat o parte din probleme. Sper s? fie amintire aceste zile
pe care le-am tr?it intens.����</em></p>
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