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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/petre_grigoras.jpg" alt="Petre Grigoras" width="430" />O?elul Gala?i a �vins
cu 2-1 Petrolul la Ploie?ti, dar rezultatul nu a fost de ajuns s? califice echipa noastr? � finala
Cupei, acolo unde vor merge prahovenii dup? acel 0-3 din prima man??. Cu toate acestea,
ro?-alb-alba?trii trebuie aprecia?i pentru felul � care au luptat ?i pentru c? ne-au dat speran?e
aproape o or? c? pot �toarce un rezultat ce p?rea ini?ial insurmontabil.</p>    <br />  <p
style="text-align: justify;">Antrenorul Petre Grigora? ?i-a l?udat elevii pentru presta?ia de
asear?, dar a subliniat din nou faptul c? va semna prelungirea contractului doar dac? i se
garanteaz? un lot de cupele europene pentru la anul.<br />Directorul general Narcis R?ducan a
?inut la r�dul s?u s?-i felicite pe o?elari pentru jocul bun ?i victoria ob?inut? pe terenul unui
adversar alteori redutabil, � timp ce marcatorul golului decisiv, Lauren?iu Iorga, a explicat c?
cel mai probabil calificarea a fost pierdut? � prima man??, un 0-3 pe teren propriu find aproape
imposibil de remontat.<br />De partea cealalt?, ploie?tenii s-au bucurat de calificare, dar nu au
privit cu ochi buni �fr�gerea suferit? � retur, fapt relevat ?i de declara?iile date de ace?tia
dup? partid?.��� �</p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Petre Grigora?:</strong>
<em>"M? bucur c? echipa a demonstrat c? merit? s? fie b?gat? � seam?. M? bucur pentru
juc?tori c? au luptat pentru calificare ?i � felicit pentru atitudine. Sincer, am urm?rit degajat
meciul ?i m-am bucurat pentru evolu?ia lor � meciul ?sta, ?tiind c? la Ploie?ti e foarte greu s?
c�tigi. Au un stadion bun, un public extraordinar ?i o echip? bun?. Puteau s? ?i piard?, dar au
avut o atitudine bun?. E greu s? pleci la o calificare, dup? 0-3 � tur. Era foarte greu, important
era s? demonstreze c? a fost doar un accident primul meci. Am concediu medical p�? la
sf�?itul lunii. Am ?inut cont de sfatul medicilor, care mi-au spus s? nu m? gr?besc ?i s? am
r?bdare. Dac? tot mai sunt 10 zile, nu ?tiu dac? mai puteam veni cu vreun plus la echip?, pentru
c�eva meciuri. Nu e u?or s? treci peste un astfel de moment, care pe mine m-a marcat foarte
mult. Voi avea o discu?ie cu conducerea, s? vedem ce facem mai departe. Sunt sub contract cu
O?elul, iar conducerea poate activa o op?iune de prelungire pe un an, din aceast? var?.
Condi?ia este s? nu fie probleme financiare, s? se aduc? 4-5 juc?tori valoro?i, iar de asta nu
sunt prea sigur. Dac? se va �t�pla, voi r?m�e la Gala?i, unde sunt suporteri ?i juc?tori pe care
� cunosc. R?m� doar dac? se dore?te ceva, dac? se poate lupta pentru cupele
europene.�</em></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Narcis R?ducan:</strong>
<em>"3-0 e un scor destul de mare de remontat, dar m? a?teptam ca b?ie?ii s? aib? o tres?rire
de orgoliu. � sim?eam ?i dup? ultimele dou? meciuri de campionat. Am c�tigat pe terenul
Petrolului, e important pe plan mental, chiar dac? nu ne-a ajutat s? ne calific?m. Au dovedit c? a
fost un accident meciul tur ?i au tot respectul din partea noastr?. Am ie?it cu capul sus ?i
sper?m ca la anul s? reu?im mai mult. Cred c? Petrolul este de felicitat. Au ie?it mai bine de la
pauz?, a intrat ?i Bokila ?i s-a v?zut."</em></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Lauren?iu Iorga</strong>: <em>�Din p?cate, ratarea calific?rii � final? s-a
consumat � tur. Acel scor de 0-3 era greu de recuperat, dar m?car acum a fost un succes de
moral. Noi am mai sperat azi s? �toarcem rezultatul, am marcat primii, dar golul lor ne-a
�muiat pu?in. Petrolul este o echip? bun?, dar cred c?, � situa?ia � care am fi evoluat astfel ?i
� tur, n-am fi avut nicio problem? cu ei. M? g�desc ?i sper s? ajung pe viitor la o echip? mai
mare, fie c? e Steaua, fie c? va fi vorba de alt? forma?ie, dar nu vreau s? vorbesc despre ceea
ce se �t�pl? � prezent acolo, nu este treaba mea.�</em></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Cosmin Contra (antrenor Petrolul):</strong><em> "Nu am putut s? � motivez
pe juc?tori, e o gre?eal? de-a mea. Am �cercat s? juc?m altceva � repriza a doua, ne-a reu?it.
Am mers la pauz? � vestiar, am urlat la juc?tori. Este o calificare meritat? per total, dar juc?torii
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trebuie s? �?eleag? c? dac? nu sunt profesioni?ti ?i nu joac? la fel din minutul 1 p�? � minutul
90, nu va fi bine. B?ie?ii au intrat relaxa?i, poate prea entuziasma?i pentru calificarea � final?.
Sper s? termin?m bine campionatul, s? ajungem � condi?ii optime � final? ?i s? c�tig?m
Cupa. A? vrea s? se califice Astra, pentru c? a?a am fi 99% califica?i � Europa League, pentru
c? s-ar califica ?i ocupanta locului 4 � cazul � care am pierde Cupa. Bokila d? gol meci de
meci, are ocazii meci de meci, suntem dependen?i de el, verticalizeaz? foarte bine jocul. E un
fotbalist foarte important pentru echipa noastr?."</em></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Jeremy Bokila (atacant Petrolul):</strong> <em>"M? simt excelent la Petrolul,
evoluez al?turi de juc?tori foarte buni, m? ajut? foarte mult s? marchez. Este o mare onoare s?
joc o final? de Cup?. Ar fi frumos s? c�tig?m trofeul, ne dorim acest lucru, ar fi bine pentru
ora?, pentru noi, pentru suporteri. Am demonstrat c? putem juca foarte bine � formula actual?.
To?i sunt motiva?i s? joace bine � Europa League. Am demonstrat c? form?m un grup valoros,
dar performan?a depinde de mai mul?i factori ?i e important �potriva contra cui joci. Eu spun
c? la fel cum am jucat bine � campionat, la fel putem s? o facem ?i � Europa
League."</em></p>
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