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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/cristea_cristi.jpg" alt="Cristian Cristea" width="430" />Noul atacant al O?elului
?i golgeterul forma?iei noastre � jocurile de preg?tire, Cristian Cristea, a vorbit despre debutul
ro?-alb-alba?trilor � Cupa Ligii, dar ?i � noul campionat. V�ful ?tie c? forma?ia noastr? trebuie
s? �ving? s�b?t? pe Ceahl?ul la Gala?i, � optimile competi?iei eliminatorii, pentru ca apoi
trupa noastr? s? prind? �credere pentru primul joc din noul sezon, cel de pe terenul lui
Dinamo.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Cristian Cristea (26 de ani) este un atacant
care s-a f?cut remarcat prima oar? � e?alonul secund, la FC Snagov. Cu 12 goluri marcate �
2011/2012 acesta s-a impus ca golgeter al Ligii a II-a ?i a fost transferat � prima divizie de
Viitorul Constan?a. A jucat doar 281 de minute � 4 meciuri pentru forma?ia lui Hagi, �scriind
un gol. A revenit � Liga a II-a, dar a schimbat seria, fiind �regimentat de FCM T�gu Mure? ?i
dup? un sezon relativ bun, cu 5 goluri � 18 meciuri, cariera sa a luat o turnur? nea?teptat?, find
achizi?ionat de Southern Star din e?alonul secund australian � 2013. Dup? numai jum?tate de
an a revenit � Rom�ia, mai ales c? la antipozi a fost acuzat c? ar fi tr�tit meciuri la pariuri. A
fost luat de Farul Constan?a, dar a jucat foarte pu?in ?i nu a marcat niciun gol. Apoi a fost ales
de O?elul pentru a �t?ri atacul ?ubrezit de plecarea lui Bernardo Henrique.<br />O?elul va juca
s�b?t?, 19 iulie, de la ora 18.00, pe propriul teren cu Ceahl?ul Piatra Neam? � optimile de
finale ale Cupei Ligii. Apoi, luni, 28 iulie, de la ora 21.00, O?elul va �chide prima etap? a noului
sezon de Liga I pe terenul celor de la Dinamo.<br /><strong></strong></p>  <p
style="text-align: justify;"><strong>Cristian Cristea:</strong> <em>��cet-�cet cre?tem ?i
sper?m ca s�b?t? s? avem un rezultat foarte bun. Trebuie s? c�tig?m, s? �cepem foarte bine
ca s? avem un meci ?i mai bun cu Dinamo, � campionat.�</em></p>
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