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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 despre victoria cu Ceahl?ul, fiind fericit c? scorul final nu a mai dat ap? la
moar? c�cota?ilor. El a reiterat faptul c? va reveni la echip? abia dup? vacan?a de var?, chiar
dac? a afirmat c? nu i-a fost prelungit contractul �c?.</p>      <p style="text-align:
justify;">Antrenorul a explicat c? semnarea unei noi �?elegeri nu este blocat? de partea
financiar?, de care este mul?umit, ci mai mult de obiectivele viitoare ale clubului. Grig a precizat
c? ?i-ar dori s? se bat? la cupele europene la anul cu O?elul, dar pentru asta ar avea nevoie de
cel pu?in 6-7 juc?tori noi de valoare, pentru a reu?i.<br />La final tehnicianul a vorbit ?i despre
man?a a doua a semifinalelor Cupei spun�d c? echipa sa nu prea are ?anse dup? rezultatul
din tur ?i lu�d � considerare valoarea lotului Petrolului, dar totu?i a precizat c? elevii s?i vor
lupta p�? la final.� �</p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Petre Grigora?:</strong>
<em>�M? bucur c? echipa a c�tigat, mai ales revenind de la 0-2, iar a?a s-a reintrat �
normalitate. Vroiam s? c�tig?m cu orice pre? s? nu l?s?m loc de alte interpret?ri, Ceahl?ul fiind
o echip? care se lupt? pentru evitarea retrograd?rii. Discu?ii au fost ?i dup?, c? de ce nu am dat
credit tinerilor, dar a?a suntem noi, rom�ii, mai c�cota?i. Din var? voi intra � programul
normal, pentru c? nu sunt ref?cut sut? la sut?. Voi stabili cu conducerea ce avem de f?cut,
pentru c? o decizie oficial? de prelungire a contractului nu am luat �c?. Financiar nu sunt
probleme, c? sunt mul?umit, problemele sunt pe teme sportive. Vreau s? termin � primele 4-5,
s? m? bat pentru un loc de cup? european?. Problema e s? am ?i cu cine s? fac asta, pentru c?
acum suntem departe de a?a ceva. Cel pu?in 6-7 juc?tori, de aceea?i valoare, trebuie s? vin?
la aceast? echip?! Vom juca cu Petrolul, � returul semifinalei de Cup?, o echip? care este mult
peste noi valoric, dar care nu trece printr-o form? foarte bun? acum. S? fim serio?i, ?ansele
noastre sunt aproape nule � fa?a lor, la acest scor, dar vom juca p�? la final.�</em></p>
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