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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
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/>Antrenorul O?elului, Petre Grigora?, a afirmat la prima declara?ie din noua postur? oficial? c?
�i dore?te s? ajung? � finala Cupei Rom�iei, de?i a precizat c? nu va fi o dram? dac? echipa
sa nu va reu?i s? c�tige ?i trofeul. Tehnicianul a declarat c? nu se pune problema ca forma?ia
de la Dun?re s? retrogradeze, chiar dac? jocul cu CFR nu a fost la de bun ca cel cu
Petrolul.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Antrenorul a explicat c? rezolvarea
problemelor de ordin financiar l-au convins s? semneze cu O?elul ?i a refuzat s? comenteze
acuzele celor care au vorbit pe la col?uri c? meciul cu CFR ar fi fost aranjat.<br />�Grig� a mai
spus c? se va baza � continuare pe veteranii echipei, un exemplu fiind Paraschiv, marcatorul
golului victoriei din jocul de la Cluj. Tehnicianul �i dore?te acum s? �ving? Pandurii Tg.Jiu �
urm?toarea echip?, forma?ie pe care chiar el a urcat-o � topul Lgii I, � prima parte a
sezonului.</p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Petre Grigora?:</strong>
<em>�Important, de acum �colo, este s? cre?tem � joc ?i s? ajungem � finala Cupei, iar dac?
se poate s? o c�tig?m bine, dac? nu, iar??i bine. Important este s? ajungem acolo. Este
adev?rat c? voi debuta oficial �potriva fostei mele echipe, �potriva copilului meu. �i doresc
foarte mult s? c�tig ?i sper ca juc?torii s?-mi fac? acest� cadou. Scopul meu este s? cre?tem
� valoare, iar de retrogradare nici nu se pune problem?. Cu CFR a fost totu?i ?i o doz? de
?ans?, iar gazdele nu au avut mul?i titulari. Juc?torii mei trebuie felicita?i pentru atitudine, au
vrut ?i au reu?it. Partida nu a fost una excep?ional?, mai slab? dec� ceea ce am jucat cu
Petrolul. M-am bazat pe Paraschiv �c? de c�d am venit aici ?i am mare �credere � el.
Indiferent de v�st?, m? voi baz? pe mul?i juc?tori. Juc?torii sunt pl?ti?i la zi, iar mai mult de at�
nu po?i cere. Am fost la Bucure?ti, unde m-am �t�nit cu domnul Adamescu, iar rezultatul cu
CFR n-a contat deloc � decizia mea de a semna. Semnam ?i dac? pierdeau! Mi-e cam sc�b?
de zvonurile cum c? meciul cu CFR a fost blat ?i m? ab?in s? spun ceva.�</em></p>
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