Aurel Drăgan: “Avem copii talentați în Galați”
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Noul șef al Centrului de Copii și Juniori de la FC Oțelul, Aurel Drăgan, a vorbit la Lider Sportiv,
despre numirea sa în funcție, situația grupelor de juniori de la clubul gălățean, cât și despre
dubla amicală România U15 - Republica Moldova U15 care se dispută la Galați:

“Cel mai important lucru pentru mine ca șef al Centrului de Copii și Juniori este că am dat peste
doi oameni de calitate, Cristi Munteanu și Ovidiu Burcă. Am discutat cinci minute contractul și
ne-am înțeles! Nu pot să spun că este o situație gravă la grupele de copii și juniori de la Oțelul.
Eu cunosc grupele, jucătorii îi cam știu, mă bucur că plecăm de undeva, strategia se va
îndrepta către cooptarea jucătorilor de valoare la grupele mari, pentru a promova jucători către
echipele mari. Se va umbla la procesul de antrenament. Avem copii talentați în Galați, avem
juniori selecționați la echipa sub 15 ani, pentru cele două meicuri amicale cu Moldova de la
Galați de pe 28 și 30 octombrie. Jucătorii i-am găsit la Galați și i-am trimis la lot. Avem copii
foarte buni, acum probabil vom face un Centru Regional, poate vor fi și ei integrați în lot, vor fi
jucători care vor alimenta echipele naționale.”

Comunicat FC Oţelul Galaţi: “Succesorul lui Aurelian Stamate la cârma CCJ este domnul
Aurelian Drăgan, care a mai condus Centrul de Copii și Juniori al Clubului nostru în perioada
2004-2005. Născut pe 8 octombrie 1954 la Galați, Aurelian Drăgan are o experiență de 35 de
ani ca antrenor, dintre care 5 ani la seniori, 10 ani la Federația Română de Fotbal și 20 de ani la
copii și juniori. Prin mâna sa au trecut zeci de fotbaliști de primă ligă, între care Dănuț Lupu,
Cătălin Tofan, Adrian State, Cristian Sîrghi, Adrian Ropotan sau Alexandru Bourceanu. Fost
fotbalist, Aurelian Drăgan și-a făcut junioratul la Politehnica Galați, după care a evoluat în Liga a
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III-a, la formațiile Constructorul Botoșani și Victoria TC Galați. După ce a luat calea
antrenoratului, Aurelian Drăgan și-a aprofundat cunoștințele teoretice în acest domeniu,
publicând 9 cărți și 88 de lucrări în publicații de specialitate din țară și din străinătate. Aurelian
Drăgan este doctor în teoria și metodica educației fizice, antrenamentului sportiv și culturii fizice
de recuperare, obținând titlul academic în anul 2006 cu teza „Conținutul pregătirii sportive a
fotbaliștilor juniori, vârsta 17-18 ani, în cadrul Cluburilor Sportive Private”. Totodată, Aurelian
Drăgan este profesor universitar la Facultatea de Eduație Fizică.”

www.sportgalati.com

2/2

