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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 tras o sperietur? zdrav?n?, dup? ce a fost nevoit s? se opereze pentru a i se
implanta un stimulator cardiac. Tehnicianul pare destul de confuz la acest moment, � primul
r�d din cauza s?n?t??ii care l-a pus pe g�duri, dar ?i din cauza st?rii de incertitudine de la
nivelul conducerii clubului O?elul.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Dac? directorul
general Narcis R?ducan a declarat c? Grig va reveni � maxim 2 s?pt?m�i la echip?, antrenorul
forma?iei noastre vorbe?te despre acest sezon ca despre unul �cheiat. Pe de alt? parte,
tehnicianul pare pus pe g�duri ?i de situa?ia de la club, dup? ce O?elul nu a luat licen?a de
club profesionist � prim? instan??, iar juc?torii se pl�g c? nu ?i-au primit drepturile financiare.
Mai mult, Grig a aruncat bomba, explic�d c? are contract doar p�? la var?, de?i � luna martie
se anun?ase oficial c? a semnat pe un an ?i jum?tate!</p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Narcis R?ducan</strong>: <em>�Am vorbit cu Grig ?i �i spunea c? medicii
i-au recomandat ca o s?pt?m�? sau dou? s? nu se apropie de vestiar, dup? aceast?
interven?ie chirugical?. Dar cred c? acest lucru nu-i va afecta cariera de antrenor. �i va reveni,
nu este singura persoan? care a trecut prin acest implant. Pentru echip? nu sunt probleme
grave, dar patru meciuri maximum nu va fi l�g? echip?. Vorbe?te zilnic cu staff-ul tehnic ?i
echipa nu pierde foarte mult din acest punct de vedere.�</em></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Petre Grigora?</strong>:<em> �M? simt din ce � ce mai bine. A fost o
interven?ie chirurgical? care a decurs bine. A fost mai mult o traum? psihic?.. M? recuperez
acas?, m? deta?ez c�eva s?pt?m�i. Sezonul acesta e terminat pentru mine. M? voi dedica
refacerii mele. Situa?ia mea este momentan bun?. Am 2-3 s?pt?m�i � care trebuie s? fac
pauz?. Am concediu medical trei s?pt?m�i � care �cerc s? �i revin, iar apoi �i pot relua
via?a. Pentru cei care �i c�tau prohodul, �ca n-am murit sunt lucruri care pot s? apar? �
via?a oric?rui om. Cu Chiajna nu a fost un meci str?lucit, a fost un meci destul de slab. Juc?torii
au fost afecta?i de tot ceea ce se �t�pl? � jurul echipei, de �c?rc?tura jocului. Dac? meciul ar
fi avut alt deznod?m�t dec� victoria, am fi avut mari probleme � ceea ce prive?te men?inerea
� prima lig?. M-am bucurat c? am c�tigat p�? la urm? aceast? partid?. E cu totul altceva fa??
de prima perioad? � care am antrenat la Gala?i. Atunci veneam dup? un tur slab al echipei ?i
am reu?it s? ajungem pe locul 9, iar � al doilea an am terminat pe locul 5, e adev?rat, cu o
remaniere masiv? a lotului. C�d am ajuns acum erau pe locul 13. Am pierdut prima perioad? de
preg?tire, au venit fotbali?ti pe care i-am g?sit deja aici ?i este destul de greu s? �chegi echipa
foarte repede, ?in�d cont ?i de problemele din jur. Trebuie s? men?ionez c? nu am mai vorbit
de mult cu domnul Adamescu. Mi s-a spus atunci s? reu?im s? trecem acest an cu bine, ceea
ce am ?i f?cut, spun eu � propor?ie mare, iar pentru la var? s? �i fac o strategie cu ce juc?tori
a? dori la echip? pentru a face performan?? ?i pentru a ne lupta la locurile frunta?e.
Deocamdat? lucrurile nu merg pe f?ga?ul normal pentru o forma?ie ce se preg?te?te s? atace
�alta performan??. �i pare r?u c? nu am reu?it ?i � Cup?. Oricum, deocamdat? eu a? fi mai
mult dec� mul?umit dac? s-ar rezolva problemele privind licen?a si dac? juc?torii ar fi adu?i la
zi cu plata salariilor. E clar c? nim?nui nu � place starea de incertitudine, eu deocamdat? am
contract p�? � var?, iar atunci conducerea va decide dac? �i va prelungi sau nu contractul. �
acest moment a? refuza orice echip? care mi-ar propune ceva pentru c? vreau s? �i revin ?i
apoi vom vedea ce va fi.�</em></p>
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