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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" />�tr-un interviu la
DolceSport, antrenorul Petre Grigora? a vorbit pe ?leau despre situa?ia sa de la club din acest
moment. El a explicat c? patronatul � cere desp?gubiri, deoarece a dorit s? rezilieze contractul
mai devreme cu un an. Tehnicianul a?teapt? acum s? soseasc? acea h�tie pentru ca el
�preun? cu avocatul s?u s? o descifreze ?i abia apoi va vedea ce va face mai departe. Cu
toate acestea, el a afirmat c? nici nu se pune problema s? fie � discu?ii cu alte echipe, at� timp
c� situa?ia sa la O?elul este �curcat?.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Grigora? ?i-a
prezentat ?i lista de dolean?e pe care a avut-o la venirea sa ?i pe care conducerea i-a promis
c? o va rezolva. Era vorba despre stabilitate financiar? la nivelul lotului ?i staff-ului tehnic, dar ?i
despre 4-5 transferuri care s? ajute echipa � lupta pentru cupele europene din sezonul
urm?tor. Cum niciuna din aceste cerin?e nu a fost dus? la �deplinire, Petre Grigora? ?i-a
depus demisia, spun�d �s? c? s-ar �toarce ?i acum dac? lucrurile s-ar rezolva. Antrenorul
este foarte deranjat � continuare de faptul c? cei din conducere refuz? s? vorbeasc? direct cu
el, ci o fac prin intermediari. <br /><strong></strong></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Petre Grigora?:</strong><em> �Am depus acum o s?pt?m�? o h�tie prin
care am solicitat rezilierea contractului. Motivul a fost acela c? nu s-a respectat contractul
�cheiat �tre mine ?i club ?i regulamentul de ordine interioar?. Am fost sunat de o doamn? sau
o domni?oar? din club, c? nu o cunosc, ?i mi-a spus c? s-a aprobat demisia, dar c? voi primi o
h�tie prin care mi se vor transmite condi?iile �cet?rii contractului. Mi s-au promis multe c�d
am venit la Gala?i: stabilitate financiar?, c? se vor aduce 4-5 juc?tori cu care s? atac?m cupele
europene... Nu veneam sub nici o form? pentru 3 luni sau ca s? m? bat la retrogradare. La
Gala?i nu se ?tie cine conduce, e instabilitate. Pur ?i simplu vreau s? �cet?m contractul pentru
c? nu s-au respectat condi?iile. Doamna sau domni?oara respectiv? mi-a zis la telefon c? vor
trimite o h�tie prin care clubul pune ni?te condi?ii ca s? accepte demisia, apoi eu �i consult
avocatul ?i v?d ce fac. Acum sunt la iarb? verde, �tr-o curte frumoas?, m? bucur de vacan?? ?i
a?tept h�tia senza?ional? care o s? apar?. S? v?d ce scrie � ea. � cazul juc?torilor sunt
acelea?i restan?e pe aprilie, mai, plus primele de joc din tot returul, ?i asta potrivit ROI, nimic �
plus. Totul este stipulat � contract. � cazul meu e la fel, la care se mai adaug? restan?e de la
jum?tatea lunii martie. Mai am contract un an de zile cu O?elul. Dac? �s? se respect? ce s-a
stipulat la �ceput � contract, atunci r?m�, nu e nici un fel de problem?. � aceast? perioad? am
evitat s? discut cu orice echip? care ar fi dorit s? m? contacteze, ?i erau echipe bune care ar fi
dorit s? lucrez cu d�?ii, dar am refuzat clar, p�? nu rezolv problema cu O?elul. Nu acuz pe
nimeni. Mereu, c�d am plecat de undeva, am plecat f?r? scandal. Nu am nevoie de a?a ceva.
Singurul lucru pe care � spun e c? atunci c�d am venit ?i am preluat echipa de pe locul 13, mi
s-a cerut s? evit retrogradarea ?i am reu?it. De asemenea, s-a dorit s? facem c� mai mult �
Cupa Rom�iei, doar c? Petrolul a fost mai puternic? dec� noi. Vreau �s? s? v? mai spun ?i
altceva... M? mir c? nu a avut cineva curajul s? �i spun? � fa?? "nu vreau s? r?m�". Nimeni nu
m-a sunat s? �i spun? � fa?? asta.�</em></p>
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