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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" />Dup? prima victorie
din noul an pentru O?elul, dar ?i pentru Petre Grigora? (de la revenirea acestuia la Gala?i),
antrenorul a explicat c? mai are enorm de mult de lucrat p�? va reu?i s?-?i impun? stilul ofensiv
la forma?ia de la malul Dun?rii ?i a cerut r?bdare din partea suporterilor ro?-alb-alba?trii.</p>   
<br />  <p style="text-align: justify;">Tehnicianul a afirmat c? nu a c?utat neap?rat victoria �
meciul cu Ludogorets, ci omogenizarea echipei, care este mult schimbat?, dar se bucur? de
rezultatul final, unul de moral pentru viitorul apropiat.<br />La final, �Grig� a declarat c? nu
g?se?te normal ca partea a doua campionatului s? �ceap? mai devreme dec� se programase
ini?ial, mai ales c? O?elul are o serie de meciuri foarte grele � debutul anului. �<br
/><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Petre Grigora?</strong>:
<em>�Am c�tigat, m? bucur, dar mai avem de lucru. Sunt juc?tori noi la echip?, ei trebuie s?
se adapteze, lucr?m la acest aspect. Sunt importante victoriile ?i � meciurile de preg?tire
pentru c? �i dau moral pentru urm?toarele jocuri ?i, implicit, pentru campionat. Noi venim dup?
o perioad? � care s-a lucrat mai mult la munte, f?r? antrenamente pe teren. Jocul nu a excelat,
am f?cut ?i multe experimente. Sunt foarte multe schimb?ri la echip?, au venit mul?i juc?tori,
�cearc? s? se adapteze, dar mai este mult p�? departe. Echipa va ar?ta mult mai bine, dar
peste c�eva s?pt?m�i. Eu vin cu o alt? viziune de joc, ve?i vedea schimb?rile � cur�d. E
nevoie de r?bdare, din partea tuturor ?i a suporterilor. Au venit juc?tori noi pe care vreau s?-i
v?d, dac? se pot adapta rigorilor Ligii 1. �cerc?m s? g?sim solu?ii pentru a-i �locui pe cei care
au plecat. Va trebuie s? g?sim solu?ii rapid, solu?ii care s? ne g?seasc? �tr-o form? bun? la
�ceputul campionatului. Am fost primit foarte bine la Gala?i. E un nou �ceput pentru mine, �i
doresc foarte mult s? reu?esc, dar nu va fi u?or. Eu personal a? fi vrut s? se joace cum se
programase returul. Nu e normal s? se schimbe a?a programul. Vom avea un start dificil de
sezon, cu trei meciuri grele, ?i trebuie s? facem totul pentru a ne prezenta c� mai bine la ora
partidelor oficiale. Nu m-am g�dit c? o s? plec de la Tg. Jiu, nu m? g�disem c? o s? accept s?
semnez cu o alt? echip? a?a repede. Normal c? am vrut mai mul?i juc?tori de la Pandurii, dar
momentan nu se poate. �cerc s? m? concentrez pe ceea ce am de f?cut la propria echip?, nu
m? intereseaz? ce fac alte echipe.�</em></p>
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