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<p></p>  <p><img src="images/front/lider_sportiv.jpg" alt="Lider Sportiv" style="margin-top:
5px; margin-right: 5px; float: left;" />?eful Departamentului de Scouting de la O?elul, Andrei
Rusu, a vorbit la Lider Sportiv de la Pro FM-Lider FM, despre numirea antrenorului german
Michael Weiss ?i despre juc?torii pe care clubul � va transfera pentru viitorul sezon al Ligii I.
Prin postul pe care � ocup?, Andrei Rusu � ia locul, practic, lui Narcis R?ducan. Mai precis, se
va ocupa de transferurile la echip? ?i va fi omul de decizie pe partea sportiv?.</p>     
<p>Andrei Rusu: <em>�Noi am c?utat un antrenor str?in. � ?tim pe domnul Weiss ?i pe
secundul lui de ceva timp ?i cred c? putem face echip? bun?. Am vorbit cu cei doi timp de
dou?-trei s?pt?m�i ?i am ajuns la un acord. Michael Weiss este profesor de fotbal, motiveaz?
foarte bine juc?torii, iar cu acest tandem credem c? putem face fa?? situa?iei de la O?elul. Nu
pot s? v? spun de stilul de joc, are un stil propriu, german, nu va avea nici stilul lui Grigora?,
C�?u sau Lienen, va fi altceva. Vom avea juc?tori tineri dornici de performan??, care vor s? se
afirme � prima lig? din Rom�ia. Suntem � negocieri cu mai mul?i portari ?i cu mai mul?i
juc?tori str?ini. Vor veni mul?i juc?tori � cantonament, pe care o s? � urm?rim ?i o s? putem
spune dac? ne pot ajuta. Vom aduce juc?tori din Germania, din Ligile a II-a ?i a III-a, care s?
lupte pentru evitarea retrograd?rii. La echip? vom avea ?i juc?tori veterani, nu doar tineri, vom
�cropi o echip? care s? fac? fa?? noului sistem competi?ional. Nu are importan?? c? am reluat
preg?tirile mai t�ziu dec� celelalte echipe, o s? avem timp destul s? ne omogeniz?m ?i s?
ajungem la ce ne dorim�</em></p>  <p><em><br /></em></p> 
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