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/>�tr-un interviu acordat Monitorului de Gala?i, ?eful Centrului de Copii ?i Juniori de la O?elul,
Auric? Dr?gan, a vorbit despre strategia aplicat? de club la acest nivel, copiii cu poten?ial de
na?ional? ?i despre faptul c? echipa noastr? trebuie s? se bazeze pe propria pepinier?,
deoarece fotbali?tii str?ini cost? prea mult.</p>    <br />  <p style="text-align:
justify;"><strong>Auric? Dr?gan (?eful Centrului de Copii ?i Juniori):</strong> <em>�Centrul de
Antrenament a suferit modific?ri � organizarea lui. Parteneriatul creat cu Metalosport a
disponibilizat un antrenor, Sorin Haraga, care activa la echipa a doua a clubului. El este
licen?iat A ?i dup? realizarea parteneriatului el a fost numit la juniorii B. Am o echip? foarte
bun?. Sunt mul?umit de to?i antrenorii de la Centru. Iat? �s? echipa complet?: Stelian
Bordeianu - antrenor juniori A, Sorin Haraga - juniori B, Mitic? Ragea - juniori B1 ?i C, Sorin
T��? - grupa 2001-2002, Ion Basal� - grupa 2003-2004, Doru Balmu? - grupa 2005-2006,
Lucic? M?st?can - grupa 2007, Bogdan Balaban 2008 ?i Ion Morohai 2009. Aceasta este
organigrama actual? a clubului. Managerul sportiv Ovidiu Burc? a fost de acord ca aceasta este
linia pe care trebuie s? mergem � continuare. Dac? lu?m o grup? la 6 ani ?i aceasta termin? la
19 sunt cam 13 ani de juniorat. Trebuie s? avem r?bdare, dar asta nu �seamn? c? trebuie s?
raport?m abia peste 13 ani ce am f?cut. P?rin?ii trebuie s? �?eleag? c? formarea de juc?tori se
afl? pe primul plan. Le-am prezentat, de altfel, acestora, ?i un cod de etic?. Ob?inerea de trofee
se afl? pe plan secund. Gala?iul are nevoie de juc?tori locali. Fotbali?tii str?ini cost? foarte mult.
Un copil pe care l-ai v?zut ani de zile altfel se va comporta apoi ?i ca senior. C� se va apela la
noi, ne vom face treaba de profesioni?ti. Rezultatele individuale de formare de juc?tori sunt cele
mai importante. Rezultatele de echip? apar � timp. Po?i s? ai ?ansa ca o genera?ie s? c�tige
chiar un titlu na?ional. Lumea trebuie s? �?eleag? c? trebuie s? avem r?bdare. Avem o
infratructur? pe care foarte pu?ine cluburi din ?ar? o au. Problema este la fondul de juc?tori,
unde, cu o strategie bun?, s? reu?im s? aducem juc?tori monitoriza?i. Adic? po?i s? aduci un
fotbalist de 16 ani care peste 3 ani s? explodeze. O?elul avea juc?tori la loturi �ainte de a veni
eu la Centrul de Antrenament. 2014 a fost un an extraordinar ?i voi explica de ce. Tudorie ?i
Moglan au fost selectiona?i la lotul under 19. Apoi 5 juc?tori au fost selectiona?i la lotul UEFA
under 15, care � are antrenor pe Gabi Manolache. Este vorba despre ?tefan Stancu, Alexandru
Strel?ov, Vlad Moglan, Andrei Bordeianu ?i Antonio Sefer. Ultimul juc?tor enumerat, Antonio
Sefer, este liderul genera?iei 2000 � Rom�ia. El putea s? fac? parte din lotul Under 17, care a
participat la cantonamentul din Antalya. Trebuie s? avem r?bdare cu el, pentru c? are calit??i
care � pot duce departe. Mai sunt ?i Ionu? ?i Adrian Codreanu, care au participat la o ac?iune
de selec?ie, plus Vasile Gheorghe de la genera?ia 1999, o extrem? care are calit??i foarte
bune. Mai este ?i Florea de la genera?ia 2000, care a participat la selec?ie, a jucat la
na?ional?, dar s-a accidentat. Am schimbat multe lucruri din punct de vedere metodologic, iar
p?rin?ii sunt �c�ta?i. Noi mergem mult pe ?coala spaniol? ?i pe ?coala lui Ajax. Am reu?it s?
�bin?m lucrurile bune de la aceste dou? ?coli ?i lucrurile sunt pe drumul cel bun.�</em></p>
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