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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/cristea_gol.jpg" alt="Cristian Cristea" width="430" />Juc?torul ultimelor dou?
luni de la O?elul, conform voturilor suporterilor, Cristian Cristea, a vorbit �tr-un interviu acordat
Gazetei Sporturilor despre victoria cu Ceahl?ul Piatra Neam? felul � care se �?elege pe teren
cu Florin Cernat ?i a explicat de ce forma?ia noastr? este una de temut pentru echipele din Liga
I.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;"><strong>Cristian Cristea</strong>: <em>�Cu
Ceahl?ul Piatra Neam? a fost o gur? de oxigen ?i trei puncte meritate dup? at�ea s?pt?m�i de
munc?. Pot spune c? am avut ?i ghinion � meci. Oricum, important este c? se vede o foarte
mare schimbare � jocul nostru ?i � fiecare meci am avut ocazii de gol. Puteam marca de mai
multe ori, dar mingea nu a vrut s? intre. Sper s? intre cu U Cluj. O?elul este o echip? de temut
la ora actual?! Rela?iile de joc dintre mine ?i Florin Cernat sunt din ce � ce mai bune de la meci
la meci. �cepem s? ne sincroniz?m perfect. Este o onoare pentru mine s? am un juc?tor ca el
� spatele meu, care m? poate servi cu pase de geniu. Nu m-am g�dit c�e goluri a? putea da
� acest sezon, dar m? bucur c? sunt � form? ?i c? am punctat de cinci ori. Sper la c� mai
multe. Important este s? c�tig?m c� mai multe meciuri pentru a ne salva de la retrogradare. Cu
aceast? atmosfer? la echip? ?i cu staff-ul nostru, sigur vom r?m�e � Liga 1. La cum am jucat
� ultimele cinci meciuri, chiar cu unele dintre cele mai bune echipe din campionat, clar avem
mare �credere. M? simt foarte bine la O?elul. Suntem o adev?rat? familie ?i staff-ul ne sus?ine
mereu. Nu m? g�desc s? m? transfer, vreau doar s? �i fac treaba. Cu tot respectul pentru
echipele din coada clasamentului, acestea vor trebui s? se team? de noi pentru c? O?elul, a?a
cum a demonstrat la meciul cu Ceahl?ul Piatra Neam?, a devenit o echip? foarte
puternic?!�</em></p>
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