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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/grigoras_petre.jpg" alt="Petre Grigoras" width="430" />Zi important? ast?zi la
O?elul, acolo unde fanii a?teapt? cu �frigurare re�sc?unarea oficial? a antrenorului Petre
Grigora?, care urmeaz? s? conduc? primul antrenament la echip? dup? plecarea sa din 2009.
El se va re�t�ni cu 9 juc?tori pe care i-a mai antrenat ?i � trecut la Gala?i, dar ?i cu suporterii,
care sunt preg?ti?i s?-i fac? o primire fastuoas?.</p>      <p style="text-align: justify;">�Grig�
este la a doua experien?? ca antrenor la forma?ia de la malul Dun?rii. Tehnicianul i-a mai
preg?tit pe �o?elari� �tre 2006 ?i 2009. Dintre performan?ele sale amintim returul de
senza?ie din 2006 c�d echipa noastr? s-a salvat de la retrogradare � ciuda faptului c? avusese
un tur de campionat execrabil. � anul urm?tor O?elul a terminat pe locul 5 ?i a ob?inut dreptul
de a participa � Cupa UEFA Intertoto, pe care a c�tigat-o � mod entuziasmant printr-o dubl?
victorie de senza?ie cu Trabzonspor. A fost primul trofeu ob?inut vreodat? de O?elul, care a dat
dreptul forma?iei noastre de a trece � Cupa UEFA. Au fost ani � care toat? lumea vorbea de
O?elul ca fiind cea mai spectaculoas? echip?, chiar dac? rezultatele au fost contradictorii. Am
avut parte de victorii la scor fluviu, dar ?i de �fr�geri istorice, precum 0-7 cu Rapid sau 1-6 cu
Dinamo, fapt care demonstreaz? �c? o dat? afinitatea lui Grigora? pentru atac si pentru
fotbalul-spectacol. Juc?tori precum Szekely, Jula, V�c?, Bourceanu sau Daniel Stan au fost
v�du?i pe sume la care nici nu vis?m � ziua de azi, fostul ?i noul antrenor al O?elului av�d un
aport imens la cre?terea cotei acestor fotbali?ti. Grigora? a plecat surprinz?tor de la Gala?i �
vara lui 2009, declar�d c? nu poate �deplini obiectivul de a merge � cupele europene cu lotul
avut atunci la dispozi?ie. � mod ironic, la doi ani distan??, O?elul avea s? c�tige
campionatul�<br />Dup? plecarea de la O?elul, Grigora? a mai antrenat Poli Ia?i, pe care nu a
reu?it s? o salveze din drumul spre a doua lig?, iar apoi a ajuns la Pandurii, unde a reu?it
�tr-un timp foarte scurt s? fac? ceea ce reu?ise ?i la Gala?i �ainte. A creat o echip?
competitiv?, transform�d anonimi � juc?tori de na?ional?, duc�du-i pe gorjeni � fruntea
campionatului. � stilul s?u surprinz?tor a renun?at s? mai antreneze � Oltenia, iar de ast?zi se
re�toarce la O?elul! <br />Ar mai fi de precizat doar faptul c? din 2005 nu s-a mai �t�plat ca
echipa noastr? s? aib? 3 antrenori � acela?i sezon. Atunci au fost Aurel ?unda, Ion Gigi ?i�
Petre Grigora?. � 2012-2013 � avem pe Dorinel Munteanu, Viorel T?nase ?i� Petre Grigora?.
S? sper?m c? acest ciclu va fi �cununat de succes, ca ?i cel trecut.</p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Petre Grigora?</strong>: <em>�Nu po?i fi mereu la echipele de pe podium.
Lucruri frumoase faci ?i la forma?iile mici, s? le ridici, s? le faci s? joace fotbal frumos, s? fii
apreciat. Eu vreau s? am o aventur? frumoas? la Gala?i, iar la final s? ne desp?r?im cu
pup?turi ?i cu felicit?ri. Sunt optimist, am preluat echipe � perioade ?i mai grele. Revenirea la
Gala?i �i face pl?cere, dar �i aduce ?i un disconfort, pentru c?-mi pare r?u pentru Viorel
T?nase, fostul coleg ?i elev, e o situa?ie ingrat? pentru c? nu eu � dau afar?. Cunosc oamenii
de la Gala?i, ?tiu c? sunt profesioni?ti, sper s? ?i semnez pentru c? momentan doar mi-am dat
acordul. Dac? m? interesau banii, eram acum prin Qatar sau prin Arabia. Vreau s? redres?m
situa?ia, s? facem o trup? puternic?. Cupa Rom�iei e un obiectiv clar, avem semifinala cu
Petrolul ?i sper?m la acest trofeu!�</em></p>
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