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/>Dup? turul dezastruos de campionat, O?elul are nevoie de transferuri, de juc?tori de valoare
care s? schimbe fa?a echipei. Cristi Munteanu a explicat c? cei din conducere se afl? � discu?ii
cu nu mai pu?in de 6 juc?tori: 2 rom�i din Liga I ?i 4 fotbali?ti str?ini. Team managerul nu a
oferit nume, dar a explicat c? O?elului � trebuie juc?tori maturi, care s? fac? diferen?a prin
experien??. El sper? s? aduc? nout??ile la echip?, chiar din prima zi de cantonament.</p>   
<br />  <p style="text-align: justify;"><strong>Cristi Munteanu</strong>: <em>�� momentul
?sta, trebuie s? recunosc, avem nevoie clar de 3-4 juc?tori de valoare, juc?tori care s? fac?
diferen?a, cum au f?cut-o N�Doye sau Mure?an cu noi, la meciul cu ASA T�gu Mure? sau
Nistor la meciul cu Pandurii T�gu Jiu. Avem nevoie pe l�g? Cernat de al?i 3-4 juc?tori maturi,
cu experien??, care � momente grele ale jocului s? aib? curaj, tupeu ?i personalitate, s? ?in?
echipa unit?, s? lini?teasc? jocul. Avem o list?, Selymes ne-a spus ce posturi vrea acoperite,
departamentul de scouting a venit cu juc?torii, i-am urmarit. Decizia final? e la antrenor, a?a e
normal, el are filosofia pe care vrea s? o imprime la echip?. Tiby i-a spus profesorului
T?m??anu c? �i dore?te ca aceast? echip? s? fac? pressing p�? � minutul 90 � retur.
Suntem � discu?ii cu doi juc?tori rom�i din Liga I ?i cu 4 din str?in?tate. Nu v? pot da toate
detaliile, ?ti?i cum e: discu?i cu 6 juc?tori ?i pot veni doar doi. La fel, poate vin to?i 6� Pe 12
ianuarie avem reunirea lotului, pe 14 ianuarie se face vizita medical?, iar pe 18 ianuarie plec?m
la Poiana Bra?ov, unde vom sta 12 zile la Hotelul Piatra Mare, unde st? O?elul de ani de zile,
iar pe data de 3 februarie, � propor?ie de 90%, mergem la un turneu de preg?tire � Antalya.
Pe data de 12 ianuarie sper?m s? avem ?i fe?e noi � lot. Ideal este s? � avem pe to?i de la
startul preg?tirilor, dar ?ti?i cum e, sunt negocieri, sunt discu?ii, sunt mul?i factori care pot
�piedica juc?torul s? vin? din prima zi. Sper?m s? putem pleca cu to?ii la preg?tire de la
�ceput.�</em></p>
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