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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;" alt="Florin Cernat
in tricoul nationalei Romaniei" src="images/front/florin_cernat.jpg" height="250" width="430"
/>Suporterii mai au un singur dor c�d vine vorba de fo?tii juc?tori ai O?elului ?i acela este s?-l
revad? juc�d � tricoul ro?-alb-albastru pe Florin Cernat, aflat aproape de finalul carierei de
fotbalist. �Diamantul� a asistat la meciul cu Rapid, iar dup? partid? a mers � vestiarul
forma?iei noastre al?turi de directorul executiv Remus Pascu!</p>      <p style="text-align:
justify;">Juc?torul de 34 de ani este liber de contract ?i se antreneaz? c�eodat? al?turi de
o?elari. Fotbalistul a plecat acum 16 ani de la O?elul, pe c�d avea doar 18 ani, evolu�d apoi la
echipe de calibru, av�d o carier? pres?rat? cu trofee, particip?ri � Champions League sau
prezen?e � echipa na?ional?. Dup? �toarcerea lui Babicu, revenirea lui Cernat ar fi un lucru
senza?ional, suporterii �cerc�d deja s?-l conving? s? ajute O?elul �tr-unul dintre cele mai
grele momente din istoria clubului <span style="color: #ff0000;"><strong><a target="_blank"
href="201408114089/suporterii-il-cheama-acasa-pe-cernat.html"><span style="color:
#ff0000;">(VEZI AICI!).</span></a></strong></span><br /><strong></strong></p>  <p
style="text-align: justify;"><strong>Florin Lucian Cernat</strong> s-a n?scut la Gala?i pe 10
martie 1980. Este mijloca? de crea?ie cu o foarte bun? viziune a jocului, fin dribleur ?i excelent
executant de lovituri libere, penalty-uri, etc. Poate evolua la mijloc at� � centru, c� ?i pe banda
dreapt? a terenului. Pe c�d avea doar 18 ani ?i-a �ceput cariera profesionist? la O?elul Gala?i,
dup? ce a fost unul dintre cei mai promi??tori juniori ai clubului nostru. A jucat doar 36 de
meciuri � tricoul ro?-alb-albastru, timp � care a marcat 5 goluri. Dup? numai doi ani, a fost
transferat la Dinamo, pentru a salva clubul O?elul de la faliment. Echipa noastr? a primit �
schimbul lui 700.000 de dolari, reprezent�d cel mai scump transfer din Liga I la ora aceea!
Dup? numai un an de stat � capital? a fost cump?rat de Dinamo Kiev, multipla campioan? a
Ucrainei, iar 8 ani a jucat aici � 130 de meciuri, marc�d 31 de goluri ?i evolu�d de mai multe
ori cu succes � UEFA Champions League! "Diamantul" s-a luptat cot la cot cu Real Madrid, a
r?pus de unul singur cu dou? goluri pe Bayer Leverkusen � competi?ia suprem? intercluburi,
plus alte nenum?rate meciuri � cupele europene, care-l fac unul dintre cei mai experimenta?i
rom�i din acest punct de vedere. A fost �prumutat ?i mai apoi v�dut la una dintre cele mai
titrate forma?ii din Croa?ia, Hajduk Split, pentru care a jucat alte 53 de meciuri, �scriind 10
goluri. Din 2010 p�? � 2013 a evoluat � Turcia la Kardemir Karabukspor, unde a fost liderul
echipei ?i cel mai apreciat fotbalist de c?tre suporteri. A marcat aici 20 de goluri � 73 de meciuri
� toate competi?iile! A fost transferat apoi de Rizespor, cu care a promovat u?or � prima lig?,
Cernat fiind din nou decisiv cu 12 goluri � 36 de meciuri!<br />� cariera sa a cucerit: Cupa
Rom�iei cu Dinamo, Cupa Croa?iei cu Hajduk Split, 4 Cupe, 3 Supercupe ale Ucrainei cu
Dinamo Kiev, echip? cu care a c�tigat campionatul � 3 r�duri! De asemenea, Florin Cernat
are 14 prezen?e � na?ionala Rom�iei, pentru care a marcat de 2 ori.</p>  <p style="text-align:
center;">{youtube}LgcLcW2DvGo{/youtube}</p>
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