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ProSport anun?? c? cei din conducerea O?elului ar fi luat deja leg?tura cu antrenorul Cristiano
Bergodi, pentru a-l �locui pe demisionarul Petre Grigora?.<br />C� e real ?i c� fic?iune �
aceast? poveste r?m�e de v?zut, dar ceea ce ?tim cu siguran?? este faptul c? directorul
general Narcis R?ducan ?i l-a dorit pe Bergodi �c? de a venirea sa, declar�d acest lucru �
cercuri restr�se, �s? atunci s-a lovit de refuzul lui Marius Stan care l-a instaurat la c�ma
echipei pe Viorel T?nase.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Pe de alt? parte, acest
nume poate fi doar o strategie a patronatului de a-l speria pe Grigora?, pentru ca acesta s?
revin? la echip? pe 17 iunie, c�d are loc reunirea lotului. Aceast? variant? pare destul de
plauzibil?, deoarece Narcis R?ducan a declarat recent c? a fost mandatat de ac?ionari s?
g?seasc? un �locuitor � cazul � care nu se mai �?eleg cu actualul tehnician. De asemenea,
�Grig� a fost amenin?at cu plata a peste 18.700 de euro ca desp?gubiri pentru ruperea
unilateral? a contractului cu O?elul, adic? o sum? destul de egal? cu salariul pre?edintelui
Consiliului de Administra?ie, Lucian Ciofoaia, pe care de altfel nu-l vede nimeni � ultima
perioad?. <br />Revenind la zvonul cu Bergodi, acesta are 48 de ani ca ?i Grigora? ?i a
antrenat ultima oar? la Pescara, pe care nu a putut-o salva de la retrogradarea din prima lig?.
Tehnicianul italian este bine cunoscut � Rom�ia, unde a antrenat cu destul succes forma?ii
precum Progresul Bucure?ti, CFR Cluj, Rapid, Politehnica Ia?i sau Steaua. � Italia natal? nu
s-a bucurat de aceea?i simpatie trec�d meteoric pe la Imolese, Sassuolo, Lazio Roma
(secund), Modena sau Pescara.</p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Narcis R?ducan (1
iunie)</strong>: <em>"Petre Grigora? solicit? anumite lucruri ?i suntem aproape s? ne
desp?r?im dac? nu ajungem la un numitor comun. Am o comunicare cu d�sul, legat de
strategia de transferuri, dar nu este de ajuns. � cazul � care nu ne �?elegem cu Grigora? va
trebui s? ne reorient?m rapid ?i a?a cum este ?i normal, solu?ii exist?."</em></p>
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