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Monitorului de Gala?i, Ovidiu Burc? a explicat motivele pentru care a acceptat func?ia de
manager sportiv la O?elul, ce probleme a g?sit la club la sosirea sa, transferurile reu?ite sau
?ansele forma?iei ro?-alb-albastre de a se salva.</p>    <br />  <p style="text-align:
justify;"><strong>Ovidiu Burc?:</strong><em> �M-am retras � urm? cu 2 ani din activitatea de
juc?tor ?i am stat de atunci ?i am observat cu aten?ie ce se �t�pl? � fotbalul nostru. A?teptam
doar o ofert? pentru a �cepe o activitate care este fascinant?. C�d a venit oferta O?elului nu
am stat pe g�duri. Nu puteam s? refuz o fost? campioan?, o echip? de tradi?ie � fotbalul
nostru. Nu-mi place s? vorbesc ur� despre oamenii care au fost �aintea mea, dar este clar c?
nu se pricepeau la fotbal. De pe margine ni se pare c? to?i ne pricepem, dar de fapt acest sport
este complex ?i are multe lucruri care trebuie �v??ate � timp. ?i eu, care sunt pe teren de la o
v�st? foarte fraged?, mai am multe de �v??at. Totul este �s? s? lucrezi � echip?. Eu ?i Cristi
Munteanu ne complet?m reciproc ?i ne �?elegem bine cu Vlad R?pi?c?. L-am readus pe
domnul T?ma?anu ?i am completat staff-ul ?i cu un antrenor de fitness. De acum �ainte cred
c? juc?torii nu mai pot avea scuze c? au probleme fizice.� ?tiu c? exist? a?tept?ri mari de la
Florin Cernat ?i de la Gabi Jula. Cred c? Florin este liderul echipei pentru c? toate fazele
noastre de atac trec pe la el. Gabi Jula este o persoan? extraordinar?. Lumea nu ?tie c? el a
jucat accidentat � meciul cu Pandurii. Am hot?r� s? nu mai intre pe teren p�? nu se va reface.
Eu am mare �credere � to?i juc?torii pe care i-am adus. Helder s-a integrat perfect, Brigido
�cepe ?i el s? se integreze ?i ve?i vedea c? va fi unul dintre cei mai buni juc?tori din Liga 1.
Iulian Popa este foarte valoros ?i a demonstrat deja acest lucru, iar Leca este un funda? foarte
bun pe care am avut ?ans? s?-l transfer?m. Echipa este � cre?tere. La noi � Rom�ia se joac?
un fotbal �chis, tacticizat. Antrenorii italieni care au venit la noi, cu excep?ia lui Bergodi, au
lansat moda fotbalului la rezultat. Cele mai multe echipe de la noi joac? s? nu piard?. Mul?i
dintre tehnicienii din Liga 1 sunt dispera?i s? nu piard? ?i organizeaz? bine faza defensiv?.
Tactica exagerat? ucide fotbalul. Mai sunt �s? ?i tehnicieni ca Petre Grigora?, Gigi Mul?escu
sau Costel G�c?, care promoveaz? fotbalul ofensiv. Spectatorii nu mai vin la meciuri pentru c?
s-au s?turat s? vad? meciuri �tre echipe defensive. Dac? nu credeam c? scap? de la
retrogradare nu mai veneam la O?elul. Avem un lot bun ?i o s? vede?i c? vom ob?ine victorii
p�? la finalul turului. � ceea ce prive?te problemele financiare avem totul programat ?i putem
termina sezonul numai cu banii din drepturile TV. S? ne salv?m noi ?i rezolv?m ?i problemele
financiare. Dac? noi am fi venit de la �ceputul sezonului v? pot garanta c? am fi avut mai multe
puncte. Nu spun asta pentru c? sunt lipsit de modestie. Vom vedea c�d se va trage linie la
finalul campionatului dac? eu ?i Cristi Munteanu am f?cut treab? bun?.�</em></p>
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