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<p style="text-align: justify;"><img width="430" height="250" style="margin-top: 5px;
margin-right: 5px; float: left;" alt="Florin Cernat" src="images/front/cernat_nr10.jpg" />O?elul se
afl? �tr-un real progres fa?? de startul campionatului � ceea ce prive?te forma sportiv?, iar
aportul adus jocului de c?tre c?pitanul echipei, Florin Cernat, este unul considerabil.   De?i
presa central? a vehiculat c? juc?torul o?elar s-ar afla � aten?ia unei alte echipe din Liga I,
oficialii O?elului au infirmat aceste zvonuri ?i nu admit varianta desp?r?irii de �motorul�
echipei antrenate de Tibor Selymes. Ba mai mult, cei care se ocup? de managementul clubului
sper? ca decarul g?l??ean, dup? ce va beneficia de o preg?tire fizic? � pauza de iarn?, va
putea ajunge din nou � aten?ia echipei na?ionale.</p>  <p style="text-align:
justify;"><em>�Deocamdat?, nu avem nicio ofert?, nici scris?, nici verbal?, pentru juc?torii
O?elului. Florin Cernat a venit la Gala?i pentru c? a �?eles situa?ia dificil? ?i ?i-a dorit s? vin?
l�g? familie. Sunt sigur c? dup? o preg?tire fizic? bun?, la iarn?, va juca din nou pentru echipa
na?ional? a Rom�iei</em>�, a declarat Vlad Alexandru R?pi?c?, administratorul special al
O?elului.</p>  <p style="text-align: justify;">O desp?r?ire �tre Cernat ?i O?elul pare pu?in
probabil? ?i din punctul de vedere al juc?torului, mai ales c? acesta a ales s? vin? s? ajute
echipa �tr-un moment delicat, de?i a fost ofertat � var? de mai multe forma?ii. <em>�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. Motivul fundamental pentru care am acceptat
oferta O?elului a fost strict pentru c? echipa se afla �tr-o mare dificultate. Sincer, niciodat? nu
am crezut c? se poate ajunge aici, �s? uite c? s�tem aici ?i voi lupta at� c� ?ine de mine ca
s? ajut echipa ?i s? dep??im aceast? situa?ie critic?</em>�, a afirmat Florin Cernat.</p>
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