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/>De dou? goluri, care au adus victoria cu Rapid, a avut nevoie Cristian Cristea pentru a se
�p?ca cu galeria. Acesta avusese un conflict spontan cu suporterii la finalul meciului cu FC
Boto?ani ?i �i ceruse scuze pe facebook, dar nu � calmase complet pe fani. Imediat dup? golul
al doilea, marcat � poarta lui Bornescu cu o execu?ie spectaculoas?, Cristea a s?rb?torit cu
m�nile ridicate � fa?a galeriei. Imediat dup? ce a fost schimbat, fanii nu au r?mas datori ?i l-au
chemat la salut pe atacantul de 26 de ani. Suporterii de la Peluza Nord i-au cerut lui Cristea s?
vin? printre ei, iar acesta nu a stat pe g�duri ?i a s?rit gardul, c�t�d apoi minute bune al?turi
de fani, semn c? �p?carea era complet?.</p>    <br />  <p style="text-align:
justify;"><strong>Cristian Cristea:</strong><em> �Avem o echip? nou?, e normal ca rela?iile
de joc s? �t�zie s? apar?. Este o victorie de aur pentru noi, ne d? speran?e c? putem evita
retrogradarea. Vom demonstra c? O?elul nu moare. ?sta este fotbalul. Azi po?i fi erou pentru ca
� meciul urm?tor spectatorii s? te fluiere. Am lucrat foarte bine � aceast? s?pt?m�?. Am
demonstrat c? putem face surprize. Sunt restan?e, a trecut o lun?. Conducerea ne-a transmis
�s? c? vom primi banii � cur�d. Avem o echipe solid?, sper s? cre?tem ?i s? c�tig?m c� mai
multe meciuri."</em> <br /><strong></strong></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Michael Weiss:</strong><em> �Sunt foarte fericit pentru c? am ob?inut prima
victorie. Sunt bucuros � special pentru Cristian Cristea pentru c? mul?i l-au criticat dur. Dar eu
am crezut � el pentru c? eu cred � oamenii care muncesc mult. A muncit mult ca s? intre �
form?.�</em></p>  <p style="text-align: justify;">De?i are 26 de ani, Cristian Cristea se afl? la
prima sa dubl? � Liga I, acolo unde a mai evoluat doar pentru Viitorul Constan?a timp de doar
c�eva etape! Juc?torul bucure?tean nu ?i-a �ceput cariera pe meleagurile noastre, ci direct �
Fran?a, la echipa satelit a celor de la Le Mans. A trecut apoi � Italia unde a evoluat pentru
Cesena, US Poggibonsi, Triestina sau Juve Stabia. � 2010, la 22 de ani, a venit s? joace
pentru prima oar? � Rom�ia, la FC Snagov � Liga a II-a. Aici a cunoscut cea mai bun?
perioad? a sa, marc�d 17 goluri � doar 36 de meciuri, care i-au adus un transfer la Viitorul
Constan?a. Dup? doar 4 etape de Liga I a revenit � e?alonul secund, la FCM T�gu Mure?,
pentru care a �scris de 5 ori � 18 partide. A prins apoi un transfer exotic pentru un fotbalist
rom� fiind luat de Southern Stars din e?alonul secund al Australiei! Nu s-a adaptat, ba mai mult
a avut oarece probleme cu poli?ia local?, echipa sa fiind b?nuit? c? particip? la trucarea unor
meciuri. A sc?pat de acuza?ii ?i s-a �tors � Rom�ia juc�d pu?in pentru Farul Constan?a, iar
� aceast? var? a fost adus gratis la O?elul, unde a marcat dou? goluri � 5 meciuri (365 de
minute).�</p>
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