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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/mariu_pena_27.jpg" alt="Marius Pena" width="430" />Ex-atacantul O?elului,
Marius Pena, aflat acum la FK Baku, a vorbit recent la Digisport despre evolu?ia sa �
Azerbaidjan. El a afirmat c? ?tie c? situa?ia O?elului s-a schimbat � r?u, spun�d c? fo?tii s?i
colegi nu au siguran?a zilei de m�ne la cum merg lucrurile la forma?ia g?l??ean?.</p>    <br />
 <p style="text-align: justify;">Atacantul a glumit spun�d c? dac? to?i o?elarii s-ar transfera la
Baku cu el, atunci s-ar bate cu siguran?? la titlu. La final Pena a vorbit ?i despre echipa
na?ional? sau planurile sale de viitor.</p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Marius
Pena:</strong> <em>��i merge foarte bine la Baku, am �t�nit un colectiv minunat. E drept c?
?i golurile pe care le-am marcat foarte repede m-au ajutat s? m? integrez mai bine. Colegii ?tiau
cine sunt ?i chiar m-au primit bine. Ei aveau nevoie de atacan?i pentru c? suferiser? la acest
capitol � turul campionatului ?i, evident, c? m-au �trebat ?i de Liga Campionilor, iar eu am
�cercat s? le �p?rt??esc pu?in din experien?a minunat? pe care am tr?it-o � UCL. Eu
personal mi-a? dori s? c�tig un nou trofeu la nivel de echip?, pentru c? individual am c�tigat
trofeul �Juc?torul lunii martie�. Anul ?sta am fost aproape de c�tigarea cupei, �s?, din
p?cate, am ie?it � semifinale. Azerii au o infrastructur? foarte bun?, sincer nici eu nu m?
a?teptam s? g?sesc condi?ii at� de bune. Au terenuri de antrenament, s?li de fitness ?i tot
ceea ce �i trebuie pentru a face performan??. E p?cat de ce se �t�pl? la O?elul. Nu au
terminat pe un loc foarte bun, dar au fost ?i destule probleme la nivel administrativ ?i asta s-a
resim?it � jocul fo?tilor mei colegi. Juc?torii erau nesiguri, nu ?tiau exact ce o s? se �t�ple pe
viitor la Gala?i. Eu, sincer, sper s? se reglementeze toate problemele de acolo ?i O?elul s?
ajung? din nou �tre primele echipe din ?ar?. A? vrea s? vin? c�iva dintre ei la mine la echip?,
a? avea nevoie. Eu v? spun, sincer, c? a? lua toat? echipa ?i cred c? ne-am bate la titlu. Echipa
na?ional? este visul oric?rui fotbalist ?i a? veni cu cea mai mare pl?cere, dar cred c? timpul
meu a cam trecut. Deja am o v�st?, joc �tr-un campionat mult mai slab cotat dec� cel din
Rom�ia ?i e mai greu, dar, cine ?tie, poate pe viitor, prin evolu?iile mele ?i poate printr-un
transfer �tr-un campionat mai puternic, poate prind ?i eu o prezen?? la na?ional?.
Campionatele din Germania sau Anglia ar fi pe placul meu, pentru c? acolo se practic? un fotbal
bazat mai mult pe for??.�</em></p>
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