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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/narcis_grigoras.jpg" alt="FOTO Marian Brailescu" width="430" />Directorul
general Narcis R?ducan a afirmat recent c? antrenorului principal Petre Grigora? i-a fost
activat? clauza de prelungire a contractului, el urm�d s? r?m�? la O?elul ?i din var?. Dac?
p�? acum � chema la echip? pentru acest final de sezon, pre?edintele a declarat acum c?
tehnicianul a confirmat c? va reveni la Gala?i, dar cu siguran?? nu � acest sezon, ci la reluarea
preg?tirilor pentru urm?torul.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">De partea cealalt?,
antrenorul Petre Grigora? spune c? nu a discutat �c? despre prelungirea contractului s?u
scadent � var?, dar a precizat c? cel mai probabil va r?m�e la O?elul, unde �i dore?te s? nu
mai fie problemele din acest an �s?! Tehnicianului nu i-a c?zut deloc bine faptul c? nu s-a luat
licen?a � prima instan??, explic�d c? ?i juc?torii s-au temut din cauza acestui lucru. La final,
Grig a vorbit despre sistemul competi?ional din Rom�ia, afirm�d c? nu ar fi normal ca
regulamentul s? se schimbe � timpul sezonului.</p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Narcis R?ducan</strong>:<em> �Grigora? a confirmat faptul c? va continua
la O?elul. S?n?tatea i-o permite, la reluarea preg?tirilor va fi prezent. � ceea ce prive?te
contractul lui, exist? o clauz? pe care clubul deja a activat-o pentru a-i prelungi
angajamentul.�</em> <br />� <br /><strong>Petre Grigora?:</strong><em> �N-am discutat
nimic cu nimeni din conducere, � leg?tur? cu viitorul meu, dar voi ajunge la Gala?i ?i vom
discuta aceste aspecte. Probabil c? voi r?m�e � continuare, pentru c? �i doresc, dar vreau
mai mult ?i dac? suntem pe aceea?i lungime de und? sunt ?anse s? continui. Am fost la un pas
de a nu primi licen?a ?i normal c? nu mi-a convenit s? aud a?a ceva, cum nici fotbali?tilor nu
le-a convenit, dar este bine c? s-a terminat ?i putem evolua ?i � sezonul urm?tor � Liga 1. Este
anormal s? promoveze o echip? de pe locul 3 sau 4 din ligile inferioare, � condi?iile � care
acolo se joac? trei, patru meciuri pe etap?. S? nu-mi spune?i c? aceste echipe sunt preg?tite
pentru Liga 1, c? nu cred a?a ceva. N-am nimic cu acele echipe, chiar dac? te bufne?te r�ul
numai c�d le auzi numele, dar nu au nici m?car stadioane pentru Liga 1, plus c? nu pot ob?ine
licen?a.� Nu este normal s? modific?m regulamentele � timpul unui sezon. Dac? se vrea un alt
num?r de echipe � prima lig? asta trebuie anun?at �ainte de �ceperea sezonului.
</em><em>Sunt de acord cu 14 echipe, dar s? se ?tie de la �ceput!�</em></p>
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