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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;" alt="Florin Lovin"
src="images/front/florin_lovinn.jpg" height="250" width="430" />Mijloca?ul central adus la O?elul
� aceast? iarn? era fericit pentru c? forma?ia noastr? a cucerit un punct pe terenul echipei de
pe locul 2 � Astra Giurgiu. Lovin, care a f?cut din nou un joc excelent sco?�d o minge de pe
linia por?ii, este de p?rere c? O?elul ?i-a schimbat mentalitatea � iarn? ?i practic? un fotbal
spectaculos. La final, �trebat de fosta sa echip?, Florin i-a c�tigat definitiv pe suporterii o?elari,
el refuz�d s? r?spund? la �trebarea unui moderator care � chestiona despre Steaua, spun�d
c? prefer? s? vorbeasc? doar de forma?ia cu care se afl? sub contract. <br />�Dun?rea
B?tr�?� se �clin?, respect Florine, nu doar pentru asta, ci pentru felul � care a?i jucat chiar
dac? sunte?i nepl?ti?i de at�a timp!</p>      <p style="text-align: justify;"><strong>Florin
Lovin</strong>: <em>�Suntem mul?umi?i pentru fiecare punct pe care � acumul?m, pentru c?
suntem �tr-o situa?ie dificil? ?i orice punct conteaz?. E bine c�d vezi c? munca ta de zi cu zi
d? roade la sf�?itul s?pt?m�ii. Ca toate meciurile � care suntem noi implica?i a fost un joc
spectaculos. S-a schimbat mentalitatea echipei � iarn?. Vrem s? juc?m un fotbal atractiv
ochiului, ofensiv ?i cu aceast? filosofie vom ob?ine ?i puncte. � meciul cu Ceahl?ul am jucat un
fotbal bun, dar D-zeu ne-a dat un punct acum ?i nu atunci. Trebuie s? leg?m mai multe
rezultate pozitive ca s? ie?im din zona retrograd?rii. Sincer, nu am v?zut ce s-a petrecut la final
�tre Dinu Gheorghe ?i Cooper. Am auzit ceva, de o ceart?, dar abia � vestiar voi auzi ce s-a
�t�plat. Cel mai important e s? separ?m partea finaciar? de cea sportiv?. Noi ca juc?tori
trebuie sa ne respect?m meseria ?i pe noi �?i?i. Dac? la finalul campionatului clubul nu e
capabil s? te pl?teasc? atunci poate devii liber de contract. Nu trebuie nici s? renun??m la bani.
Conducerea trebuie s?-?i fac? datoria, a?a cum ?i noi ne-o facem pe teren. Prefer s? vorbesc
doar despre echipa mea, deci nu voi r?spunde la �trebarea cu Steaua.�</em></p>
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