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Petre Grigora? a suferit recent o interven?ie chirurgical? prin care i s-a implantat un stimulator
cardiac, iar opera?ia a fost un succes. Cu toate acestea tehnicianul este nevoit bine�?eles s?
ia o pauz?, ceea ce va �semna c? va lipsi minim 3 s?pt?m�i de pe banca O?elului.</p>    <br
/>  <p style="text-align: justify;">Av�d � vedere faptul c? sezonul 2012-2013 ia sf�?it pe 28
mai este destul de posibil ca tehnicianul n?scut � 1964 (ca ?i clubul de fotbal la care
antreneaz?) s? nu mai prind? meciuri pe banc? � acest campionat. Grig se va prezenta la
antrenamente, dar va r?m�e � tribun? la meciurile oficiale, p�? c�d se va afla � afara oric?rui
pericol, iar � acest r?stimp secundul Marian Dinu ?i directorul sportiv Gabriel Viglianti se vor
ocupa de banca tehnic?.</p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Petre
Grigora?:</strong><em> �Am trecut prin cele mai grele momente din via?a mea, mai ales c?
au fost neprev?zute. P�? la urm?, cred c? tot r?ul e spre bine. Dac? nu m? duceam la Bra?ov,
nu mai ajungeam la clinic? ?i astfel nu descopeream ce bube ascunde s?n?tatea mea. Chiar
dac?, poate, par un om puternic, am o sensibilitate crescut?. ?i nici nu sunt vreun curajos, a?a
c? momentul c�d am ajuns � spital ?i mi s-a explicat ce urmeaz?, n-a fost deloc unul u?or.
Plus c? nici nu sunt obi?nuit cu spitalele, le ur?sc. �c? n-am luat � calcul varianta de a m?
retrage. � plus, nici doctorii nu mi-au interzis, pentru c? altfel a? fi f?cut deja anun?ul.
Momentan nu ?tiu c�d o s? revin, poate peste o lun?, trei, nou? sau peste un an. Nu vreau s?
m? g�desc la asta, �i doresc s? m? recuperez rapid ?i c�d voi sim?i c? sunt din nou acel om
puternic, m? voi �toarce. Pentru mine a fost o mare lec?ie din care, dac? nu �v?? ceva,
�seamn? c? sunt dobitoc! Suporterii trebuie s? m? �?eleag? c? acum nu m? mai g�desc
dec� la persoana mea. Aceast? �t�plare m-a f?cut s? con?tientizez c? nu am ?apte vie?i ?i c?
p�? acum am fost neglijent cu mine pentru al?ii. E vremea s? m? ocup de
s?n?tate.�</em></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Narcis R?ducan:</strong>
<em>�Din fericire, este totul � regul?. Avea ceva dureri, altele dec� le are un fost fotbalist, dar
eu cred c? are caracterul s? treac? peste aceste probleme. Am glumit pu?in cu el ?i am zis c?,
dac? Barcelona s-a descurcat foarte bine ?i a luat campionatul cu secundul pe banc?, poate ?i
noi batem dou? - trei jocuri p�? vine Grig.�</em></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Remus Pascu (director executiv O?elul):</strong> <em>"D�sul nu ?i-a
manifestat inten?ia de a pleca, iar conducerea clubului dore?te s?-i propun? domnului Grigora?,
de care suntem foarte mul?umi?i, atunci c�d el va reveni un contract, dac? ar fi posibil, pe
via??. D�sul este omul de care echipa O?elul are nevoie."</em></p>
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