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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/aurica_dragan.jpg" alt="Aurelian Dragan" width="430" />La conferin?a de
pres? � care s-a anun?at faptul c? O?elul vrea s? se bazeze din ce � ce mai mult pe propriii
juniori ?i s-a parafat semnarea de contracte pe c�e 4 ani cu Tudorie ?i Moglan, noul ?ef al
Centrului de Copii ?i Juniori de la O?elul, Aurelian Dr?gan, a vorbit despre planurile de viitor ale
clubului ro?-alb-albastru.</p>      <p style="text-align: justify;"><strong>Aurelian
Dr?gan:</strong> <em>�Sunt �c�tat c? noua conducere a clubului a apelat la serviciile mele.
Mi-a fost acordat? m�? liber?, ceea ce m? oblig? foarte mult � perspectiva form?rii unui nucleu
puternic de g?l??eni. Elementele pe care le avem aici trebuie preg?tite pentru a forma din nou o
echip? � care cei mai importan?i juc?tori s? fie g?l??eni. Eu mereu am orientat juc?tori de la
O?elul c?tre echipa na?ional? pentru c? de 10 ani lucrez ?i pentru Federa?ie. Strategia clubului
se va baza pe formarea de juc?tori ?i nu de echipe. Chiar dac? am avut discu?ii � care unii
p?rin?i au avut idei diferite, noi consider?m c? formarea de juc?tori este mai important? dec�
s? form?m echipe pe termen scurt. Vom �t?ri Centrul de Antrenament. Domnul Burc? este
al?turi de mine ?i �preun? am g�dit o strategie care nu are cum s? nu fie c�tig?toare. Vrem s?
aducem cei mai buni juc?tori la O?elul pentru a �t?ri grupele. �cetul cu �cetul vom renun?a la
to?i aceia care nu vor s? fac? performan??, plec�d de la juc?tori ?i p�? la antrenori. Totul va fi
centrat pe calitate. Cine nu va �?elege lucrul acesta va pleca. Conducerea clubului lucreaz?
intens la un nou statut al Centrului de antrenament care s?-i creeze o oarecare independen??.
Eu a?tept s? se petreac? acest lucru � fotbal de 30 ani. Iat? c? un t�?r cum este Ovidiu Burc?
a venit cu aceast? propunere de independen?? a Centrului de Antrenament ?i eu sper s? o
punem � practic? c� de cur�d. Nu mai putem s? cump?r?m juc?tori, astfel c? trebuie s?-i
form?m. Trebuie s?-i cre?tem pentru a avea c� mai mul?i fotbali?ti din propria pepinier?. Voi
�cerca s? ajut c� pot pe toate cele 3 planuri, adic? ?ef al Centrului de Antrenament,
reprezentant al Federa?iei ?i profesor la Facultatea de Sport.�</em></p>
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