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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" />Petre Grigora? a intrat
� direct la noua emisiune Lider Sportiv de pe ProFM Gala?i, moderat? de Mani S?v?stru ?i Nic
Constandache, ?i a vorbit despre echipa O?elul pe care a antrenat-o � dou? r�duri de-a lungul
carierei.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">�Grig� ?i-a adus aminte cu mare pl?cere
de prima sa partid? ca tehnician al echipei fanion a Gala?iului, c�d a �vins chiar pe Dinamo cu
3-0 � �?tefan cel Mare�, �tr-un moment � care forma?ia noastr? era penultima � clasament,
iar "c�nii ro?ii" erau lideri: <em>�Rev?d jocul pe care l-am c�tigat la Dinamo cu 3-0 ?i acum, a
fost un hat-trick al lui Daniel Stan. Ei erau pe primul loc al clasamentului ?i nu ne acordau nicio
?ans?. Am jucat extraordinar, p�? la 2-0 ei nu au avut nici m?car un sfert de ocazie. A fost un
3-0 f?r? drept de apel, care ne-a netezit drumul spre salvarea de la retrogradare. Mai mult, am
terminat pe locul 9 acel campionat, puteam ie?i chiar pe 8. Victoria aceea a �semnat mult, nu
neap?rat c? era cu Dinamo, dar � contextul acela a valorat ceva, deoarece se schimbaser? 18
juc?tori. Am fost mai mult dec� fericit, la urm?torul joc a venit mult? lume pe stadion. A fost o
perioad? extraordinar?, pe care nu o voi uita niciodat?. M-am sim?it foarte bine la O?elul ?i voi
reveni oric�d cu cea mai mare pl?cere ?i sinceritate.�</em></p>  <p style="text-align:
justify;">Grigora? a vorbit apoi despre partida de luni, c�d O?elul joac? la Dinamo. Antrenorul
este de p?rere c?, la felul cum a jucat � tur, echipa ro?-alb-albastr? poate scoate cel pu?in un
punct, care ar fi foarte important � lupta pentru evitarea retrograd?rii: <em>�La meciul de luni
se pleac? de pe pozi?ii diferite, dar cei de la O?elul, la jocul pe care l-au prestat � retur, sunt
total �drept??i?i s? cread? c? pot bate pe oricine. Eu cred c? se poate scoate un rezultat de
egalitate, vorbeam cu b?iatul meu ?i � spuneam c? O?elul nu va pierde. Dac? echipa se va
prezenta ca joc ?i atitudine la fel ca p�? acum, cred c? se va salva f?r? probleme. Au for?? ?i
valoare, dar e nevoie ?i de ?ans?. �c? mai sunt juc?tori la Gala?i cu care am lucrat ?i mai
vorbesc cu ei cu mare pl?cere.�</em></p>  <p style="text-align: justify;">Bine�?eles nu putea
fi evitat subiectul problemelor de la Gala?i. Grigora? a explicat c? a lucrat foarte bine doar cu
fosta conducere, preciz�d c? nu acelea?i amintiri pl?cute le are ?i dup? colaborarea cu actuala
administra?ie, pe care o acuz? de faptul c? a ocolit adev?rul de c�e ori a avut ocazia:
<em>�C�d vine vorba de conducerea O?elului pot spune c? nu mai am nicio leg?tur?, nu mai
exist? nici d-l Marius Stan, nici nea Ilie Hagioglu, nici Tofan, adic? cei cu care am lucrat eu. Cu
ace?ti oameni m-am �?eles, cu ei am lucrat foarte-foarte bine. Ei sunt oamenii din conducere
pe care � recunosc. Cu cei de acum am lucrat pu?in ?i nici nu mi-a f?cut mare pl?cere s?
lucrez cu ei. Am tr?it ?i eu problemele care sunt ?i acum la Gala?i ?i eu nu accept astfel de
lucruri. Mai bine se spunea de la �ceput franc ce probleme sunt, mai ales c? aceste probleme
sunt la nivel na?ional vizavi de fotbal. Dar nu a?a, s? duci echipa zi de zi � minciun? ?i tr?dare.
Asta nu! Accept c? sunt probleme, dar nu cu minciuni se pot face performan?e. Da, mai am de
primit bani de la O?elul, dar mi-am luat adio de la ei. Am f?cut ce au f?cut ?i al?ii, stau la r�d la
primit, dar sunt ?anse mici s?-i mai v?d. Asta e via?a, nu-mi pare r?u, a?a a fost s? fie, dar a?
vrea s? nu se mai �t�ple a?a ceva. � ziua de azi antrenorii sunt p?c?li?i, juc?tori sunt p?c?li?i
?i mi se pare anormal. Cei din conducere ar trebui s? respecte contractele pe care le
semneaz?, nu s? lanseze doar minciuni.�</em></p>  <p style="text-align: justify;">La final,
�Grig� a vorbit ?i despre pu?tiul Alexandru Tudorie, pe care chiar el l-a aruncat � focul luptei
Ligii I la �ceputul anului trecut. Tehnicianul vede un viitor frumos pentru t�?rul atacant, dac?
acesta va continua s? fie serios ca ?i p�? acum: <em>�Mie mi-a pl?cut foarte mult acest copil.
Din p?cate, n-am avut timp foarte mult s? lucrez cu el. Mi-a p?rut bine c? nu m-am �?elat ?i cu
mine a debutat �tr-un meci cu Petrolul. L-am observat ?i � preg?tirea de iarn? ?i am v?zut c?
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are calit??i. Mai are de lucrat la for??, dar e t�?r ?i va recupera ?i la acest capitol. Dac? va fi
serios va fi un nume de care vom mai auzi.�</em></p>
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