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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/cernat_florin_lucian.jpg" alt="Florin Cernat" width="430" />�tr-un interviu
pentru Digisport, Florin Cernat a vorbit despre revenirea sa la Gala?i, de ce a ales O?elul, c�
?tia din situa?ia clubului, de ce nu a mai fost convocat la na?ional?, perioada Dinamo Kiev ?i
motivele pentru care s-a �tors acas? a?a cum a promis.</p>    <br />  <p style="text-align:
justify;"><strong>Florin Cernat:</strong> <em>�Era timpul s? revin. ?i, a?a cum am declarat �
trecut, dac? voi reveni � Rom�ia, voi reveni la Gala?i. Au fost mai multe oferte, dar m-am
�tors acas?, a?a cum am promis. � primul r�d m-a ?ocat ce am g?sit la Gala?i, adic? situa?ia
� care e echipa, pentru c? sunt probleme foarte mari. �ainte de a semna, chiar m-am g�dit
bine. Nu ?tiam tot, de fapt ?tiam foarte pu?in, dar venind aici, st�d cu ei aici, am v?zut ?i alte
probleme. Asta e �trebarea, unde sunt banii din Champions League ?i �cerc?m s? afl?m acum
unde e adev?rul� P?cat, p?cat c? am ajuns aici, p?cat pentru ora? c? acest club e � aceast?
situa?ie. Noi sper?m s? fim � cele ?ase echipe care se salveaz?, dar v? spun, e greu, e foarte
greu� Am jucat acum la T�gu Jiu 15-20 de minute, m-am sim?it OK, dar �c? nu sunt sut? la
sut? preg?tit. �tr-o s?pt?m�?�dou? sper s? intru � forma pe care trebuie s? o am. Am jucat
opt ani la Dinamo Kiev, am zis c? sunt destui. Am vrut s? schimb atmosfera. Am avut o discu?ie
?i cu domnul Surkis atunci, el a spus c? ar fi vrut s? continu?m� Dar eu am fost de alt? p?rere
?i am decis s? plec. Au fost ani frumo?i� M-am adaptat surprinz?tor de repede � Ucraina,
chiar dac? nu prea st?team eu prea bine cu alerg?tura, ce se cerea acolo� Dar antrenorii,
printre care Lobanovski, m-au f?cut s? �?eleg c? f?r? alerg?tur? nu putem juca. ?i au avut
dreptate. Lobanovski nu prea vorbea cu nimeni... � doi ani, c� l-am avut ca antrenor, l-am
v?zut o singur? dat? z�bind. La antrenamente nu venea, st?tea � camera lui, avea 4-5
secunzi, el urm?rea antrenamentele de la balcon. Dup? fiecare antrenament, dac? vedea vreun
juc?tor c? nu d?dea randamentul pe care-l voia, � chema � camer?. Da, am fost ?i eu, normal,
de mai multe ori. La meciuri, la fel, pe banc? era stan? de piatr?. ?i nu avea nimeni voie s?
scoat? o vorb? pe banc?. � schimb, la pauz? era alt om. ?ipa la toat? lumea. ?i asta m-a ?ocat
pe mine l-a �ceput, dar m-am obi?nuit pe parcurs. Am �v??at foarte multe de la el. � datorez
tot, pentru c? el a dat ?i OK-ul pentru transferul meu. Normal c? �i pare r?u c? am str�s doar
14 selec?ii la na?ional?. Dar a?a a fost s? fie� Domnul Pi?urc? ?i-a f?cut lotul, a?a a
considerat dumnealui, s? nu mai fac parte... Am fost convocat o dat?, dar at�. A zis c? nu intru
� planurile lui tactice, am �?eles. ?i dup? aceea nu am mai fost contactat de nimeni. Nu m?
mai g�desc la na?ional?, pentru c? lotul e f?cut, echipa e f?cut?� O s? joc c� o s? mai pot.
Acum nu m? g�desc dec� cum s? ajut O?elul s? ias? din aceast? situa?ie. Pentru c? e foarte
grea��</em></p>
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