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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" />Antrenorul Petre
Grigora? a vorbit la cald despre partida pe care O?elul a c�tigat-o � fa?a fostei sale echipe �
Pandurii. El a ?inut s?-?i laude juc?torii pentru presta?ia avut? ?i pentru faptul c? ultimele dou?
victorii au reu?it s? ne �dep?rteze de zona retrograd?rii.</p>      <p style="text-align:
justify;">Tehnicianul a recunoscut c? meciul cu gorjenii, a fost unul cu adev?rat intens, � care
oricare dintre cele dou? forma?ii se putea impune la final. Cu cele 3 puncte � buzunar, �Grig�
a vorbit ?i despre meciul de la Bistri?a, unde a?teapt? de asemenea un joc ?i un rezultat pe
m?sur?.<br />De partea cealalt?, antrenorul �pandurilor�, Cristian Pustai, s-a declarat
dezam?git de scorul final, dar nu ?i de spectacolul din teren. �</p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Petre Grigora?</strong>: <em>"Au fost dou? victorii foarte importante, mai
ales c? s-au facut schimb?ri la nivelul echipei � aceast? iarn?, dar ?i la nivel de conducere. Au
plecat mul?i juc?tori din cei care au c�tigat campionatul ?i Supercupa. Am �s? �credere �
b?ie?i c? ne vom �dep?rta de linia retrograd?rii. Cred c? a fost un meci cu un ritm destul de
bun, un meci intens. Am avut un portar � zi de gra?ie. M? bucur de victorie, a fost un meci cu o
mare �c?rc?tur? emo?ional? pentru mine. Dac? reu?eau s? �scrie din acel penalty, altul ar fi
fost rezultatul final. Nu este prima oar? c�d am meci �potriva unei foste echipe. Suntem
profesioni?ti, ei nu au venit s? �i fac? mie cadouri, cu pu?in? ?ans? puteau c�tiga. Pandurii pot
?i trebuie s? spere la cupele europene, eu consider c? au f?cut cel mai bun meci din acest
retur. Sunt m�dru c? joac? � felul � care o fac. Vrem o continuare a meciurilor cu rezultate
bune, ne a?tept?m o partid? foarte grea la Bistri?a. Victoria de azi ne oblig? s? repet?m jocul
bun ?i atunci putem privi spre viitor cu mai mult? �credere. Ar fi fantastic s? lu?m 9 puncte din
trei jocuri. Sunt sigur c? p�? la finalul campionatului mai pot ob?ine punctele pentru o
participare european?. Nu ?tiu dac? meciul a fost spectaculos, dar a fost intens ?i bun din punct
de vedere tactic. Cupa este un obiectiv, depindem de dou? meciuri, avem o ?ans? mare s?
ajungem � final?, dar p�? atunci mai sunt destul de multe �t�niri � campionat ?i ne vom g�di
�t� la ele.</em></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Cristi Pustai (antrenor
Pandurii):</strong> <em>"Nu am sc?pat un punct, ci trei. Am f?cut multe gre?eli pe faza
defensiv?, dar a ie?it totu?i un spectacol frumos. � deplasare, dac? nu �scrii, este foarte greu
s? iei punct sau puncte. Este un joc al hazardului, alt?dat? am c�tigat c�d nu am jucat a?a de
bine. Este greu, ne-am propus un obiectiv �dr?zne?, realizabil, dar nu mai trebuie s? facem
at�ea gre?eli. O echip? mare fructific? ?i jum?tate de ocazie. Eu spun c? nu a contat faptul c?
Grigora? cuno?tea echipa, noi, antrenorii, ne ?tim bine �tre noi. A fost vorba de chestiuni de
fine?e."</em></p>
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