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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/marius_pena.jpg" alt="FOTO Marian Brailescu" width="430" />Marius Pena a
vorbit despre hattrick-ul de senza?ie reu?it recent � poarta Rapidului, primul din cariera sa �
Liga I, dar a ?inut s? precizeze c? golul decisiv marcat Timi?oarei � 2011, care a adus primul
titlu la Gala?i, r?m�e cea mai important? reu?it? a sa pe plan fotbalistic. Atacantul a vorbit ?i
despre situa?ia actual? de la O?elul spun�d c? este frustrant ca �tr-un singur an echipa s?
treac? de la campioan? la lupta pentru evitarea retrograd?rii.</p>      <p style="text-align:
justify;">V�ful a mai declarat c? nu exist? probleme financiare la nivelul clubului de la malul
Dun?rii, fapt �bucur?tor, dac? ne g�dim la trecut sau la situa?ia actual? a fobalului rom�esc.
<br />Pena a discutat ?i despre un eventual transfer al s?u, spun�d c? �c? nu a vorbit despre
o eventual? prelungire a contractului s?u cu O?elul, care expir? � vara lui 2013. �</p>  <p
style="text-align: justify;"><strong>Marius Pena:</strong> <em>"Cele trei goluri din Giule?ti
sunt deosebite pentru mine, �s? cel mai important gol din carier? r?m�e cel �scris � poarta
Timi?oarei, � anul c�d am luat campionatul. Sper s? mai marchez goluri importante. Oricum,
este frustrant pentru noi ca, �tr-un timp at� de scurt, s? ajungem de la titlul de campion la lupta
pentru evitarea retrograd?rii. La noi nu sunt probleme financiare, �s? am �t�pinat ?i noi astfel
de probleme, precum la Rapid sau la Dinamo, dar c�d intri pe teren nu te mai g�de?ti la nimic
dec� la fotbal. ?i � momentele grele se v?d caracterele tari. Momentan, eu sunt concentrat la
ceea ce am de f?cut la O?elul, asta conteaz?. Ce va fi din 2013 vom vedea. Sunt onorat c? o
echip? precum Pandurii m? dore?te. De la O?elul n-am vorbit cu nimeni despre prelungirea
contractului, dar, probabil, o vom face � urm?toarele s?pt?m�i. Viorel T?nase trebuie s? aib?
lini?te s? continue munca bun? �ceput? la O?elul, poate s? fie bine pentru echip? al?turi de
el.�</em></p>

 1 / 1


