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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/grig_narcis.jpg" alt="Revine Petre Grigoras" width="430" />FC O?elul Gala?i
a �vins � fieful celor de la CFR Cluj, scor 0-1, prin golul marcat de Gabriel Paraschiv, sp?rg�d
astfel ghinionul avut � partida contra celor de la Petrolul Ploie?ti, meci pierdut cu acela?i scor,
0-1, dar pe teren propriu. Petre Grigora?, fostul ?i viitorul antrenor al �ro?-alb-alba?trilor� a
reconfirmat cu aceast? ocazie revenirea sa � s�ul echipei, cel mai probabil luni urm�d a fi
repus � �drepturi�. Ioan Balaur, antrenorul secund ce a asigurat interimatul acestor dou?
etape cu ocazia incertitudinii situa?iei lui �Grig�, a arogat, modest, toate meritele victoriei
contra ardelenilor celui din urm?.</p>      <p style="text-align: justify;"><strong>Petre
Grigora?</strong>:<em> "O s? fiu prezent la Gala?i ?i sut? la sut? voi semna contractul. Am
ajuns la o �?elegere ?i duminic? sau luni voi semna. Dup? victoria asta de la Cluj s-ar putea s?
� sup?r pe Balaur. E o situa?ie care s-a rezolvat, m? bucur foarte mult c? ?i situa?ia financiar?
s-a rezolvat, salariile sunt la zi. Meciul cu Petrolul a fost mult mai bun din punctul de vedere al
calit??ii jocului. Sunt convins c? poten?ialul este mult mai mare. Balaur este � staff-ul tehnic,
nu este niciun fel de problem?. Totul este normal din punctul de vedere al patronatului,
antrenorului ?i autorit??ilor locale. E o situa?ie foarte grea pentru O?elul, un obiectiv m?re? nu
po?i s? �i propui. Echipa este foarte aproape de retrogradare, dar voi �cerca s? rezolv?m
problema. Trebuie s? nu avem probleme cu retrogradarea ?i s? vedem ce facem �
Cup?.�</em></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Ioan Balaur</strong>
<strong>(antrenor secund� FC O?elul Gala?i):</strong><em> �Dup? rezultatul din prima
etap? juc?torii au v?zut c? e nevoie de atitudine ?i devotament. CFR-ul nu ne-a surprins cu
nimic. � mare parte rezultatul i se datoreaz? lui Grigora? care a vorbit cu juc?torii ?i le-a dat
�credere. Sper s? ne distan??m c� mai repede de susbsolul clasamentului ?i s? juc?m finala
Cupei, poate chiar s? c�tig?m.�</em></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Narcis
R?ducan</strong>: <em>"Suntem foarte bucuro?i. B?ie?ii s-au concentrat ?i privesc cu
�credere meciul cu Pandurii. M? bucur c? Grigora? va prelua de m�ne o echip? cu moral bun.
CFR-ului i-au lipsit mul?i juc?tori, dar m? bucur c? am profitat de problemele lor. Sunt destul de
uza?i dup? campania din Europa, pentru care � felicit. Balaur a preg?tit acest meci ?i � felicit
pentru victorie. To?i juc?torii sunt pl?ti?i la zi.�</em></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Paulo Sergio (antrenor CFR Cluj):</strong> <em>"Rezultatul a fost cauzat de
lipsa de eficacitate. Aceasta e problema pe care trebuie s-o rezolv?m c� mai rapid. Nu putem
vorbi de o criz? pentru c? nu a? lua � calcul partidele cu Inter. Vom continua sa lupt?m pentru
un loc de cupele europene. Nu am jucat excep?ional, dar era suficient s? ob?inem un alt
rezultat. Trebuie s? fim mereu motiva?i, asta e munca noastr?. Dac? un juc?tor nu e motivat,
trebuie s? renun?e la aceast? meserie. Nu cred �s? c? poate fi vorba de oboseal?
psihic?.�</em></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Mario Felgueiras (portar CFR
Cluj):</strong> <em>"Nu ?tiu ce se �t�pl? cu noi. Am avut ?anse s? marc?m, dar n-am reu?it
s? profit?m. Ei au avut o singur? ocazie ?i ne-au b?tut. Suntem tri?ti, dar a?a este fotbalul.
Pentru toat? lumea suntem slabi acum, dar asta nu e valoarea noastr?. Lumea vorbe?te de noi
doar c�d nu avem rezultate. ?tiam c? O?elul e o echip? bun?, dar am avut ?i ghinion. �i pare
r?u c? Godemeche a fost eliminat, o s?-i sim?im lipsa la urm?torul meci.�</em></p>
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