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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/florea_dani.jpg" alt="Daniel Florea" width="430" />Antrenorul secund Daniel
Florea, cel care a fost chiar principal la partida cu CFR Cluj a vorbit despre meciul de luni de la
Pandurii T�gu Jiu, revenirea lui Florin Cernat, dar ?i despre viitorul s?u ca technician.</p>   
<br />  <p style="text-align: justify;"><strong>Daniel Florea (antrenor secund O?elul):</strong>
<em>�Victoria cu Br?ila, pentru moralul juc?torilor, e foarte important?. Schimb?rile se fac c�d
echipa nu r?spunde la comenzi. Eu cred ?i sper ca echipa s? ajung? la valoarea pe care a
ar?tat-o � ultimii ani, dar pentru noi acum, la Tg. Jiu e un meci foarte important. B?ie?ii sunt
foarte bine monta?i, ?i-au dat seama c? e nevoie de fiecare punct ?i sper s? ne �toarcem
m?car cu un punct. Avem o problem? cu juc?torii accidenta?i, cred c? � timp scurt vor reveni,
dar cei care � �locuiesc trebuie s? demonstreze c? au aceea?i valoare. Florin este � lot,
sper?m ca � urm?toarele meciuri s? �ceap? s? joace ?i cred c? to?i suporterii O?elului
a?teapt? o revenire a lui Cernat. El a avut o perioad? de preg?tire fizic?, u?or-u?or a intrat cu
echipa, sper?m ca � meciul cu Pandurii s?-l vedem � teren, dac? nu, � cel mai r?u caz, �
meciul cu Steaua. Important este ca suporterii O?elului s? �?eleag? c? dac? joac? Florin
Cernat nu �seamn? c? o s? dea 2-3 goluri pe meci. Este un joc de echip? ?i atunci trebuie s?
facem to?i parte din joc. Este foarte important. Venirea lui Florin este v?zut? de toate lumea
bine, dar se a?teapt? foarte mult de la el. Trebuie ajutat ?i de colegii de echip?. Pentru mine a
fost OK pozi?ia de secund, pentru c? am avut ce �v??a. A fost o perioad? mai grea cu Mister
Lienen, dar sper s? revenim c� mai cur�d. Sincer a? vrea s? acumulez experien??, mai am
foarte multe de �v??at, dac? mi se ofer? ocazia de a fi antrenorul principal la o echip? a? fi
�c�?at, dar deocamdat? vreau s? fiu l�g? O?elul.�</em></p>
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