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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/cristea_cristiann.jpg" alt="Cristian Cristea si colegii sai" width="430" />�tr-un
interviu acordat ziarului Ac?iunea, care se distribuie gratis � zi de meci la O?elul, Cristian
Cristea a vorbit despre clubul O?elul, Florin Cernat, obiectivele din acest sezon, dar ?i despre
�ceputurile carierei sale de fotbalist � afara Rom�iei.</p>    <br />  <p style="text-align:
justify;"><strong>Cristian Cristea:</strong> <em>�La �ceput nici nu erau rezultate, nici
presta?iile mele nu erau a?a cum trebuiau s? fie, pentru c? �ainte s? vin la O?elul am avut o
perioad? � care nu am jucat. Dar am putut s?-mi revin, s? recuperez tot ce-am pierdut � lunile
� care nu am jucat, s? am o condi?ie fizic? foarte bun?, s?-mi reg?sesc execu?iile ?i s? �cep
s? am ni?te automatisme pe care le-am mai avut. M? bucur pentru reu?itele din ultimele meciuri
care cred c? au fost decisive, m? bucur c? am ajutat O?elul ?i suporterii s? cread? �tr-o salvare
de la retrogradare. Cred c? acum chiar suntem �tr-o pozi?ie favorabil? pentru ca O?elul s?
r?m�? � Liga I. C�d am auzit c? Florin vine la O?elul, am fost cel mai fericit juc?tor pentru c?,
a?a cum ai spus ?i tu, sunt un juc?tor de careu, �i place s? �i g?sesc spa?iu � spatele
funda?ilor ?i, pentru a m? pune � valoare, �i trebuie un pasator, iar Florin Cernat e cel mai bun
juc?tor care putea s? vin? la O?elul. La meciul cu Ceahl?ul s-a v?zut o foarte bun? colaborare
?i sincronizare �tre noi. E o mare onoare s? am un asemenea juc?tor � spate ?i � vestiar.
Este un b?iat excep?ional, cu capul pe umeri, se comport? ca un adev?rat profesionist, ajut?
juc?torii tineri, printre care m? num?r ?i eu, iar asta �i d? o mare �credere. Din punctul meu de
vedere, Florin este un juc?tor de geniu, de Na?ional?. Afar? este total diferit. De mic e?ti
implicat foarte mult, ?i se implementeaz? o mentalitate de �ving?tor, o mentalitate de munc?
p�? la perfec?iune. M-am format la Le Mans, unde am primit o educa?ie sportiv? foarte bun?.
Aveam dou? antrenamente pe zi de dou? ori pe s?pt?m�?, practic eu ?i colegii mei mergeam
la ?coal? doar pentru c? trebuia s? o avem, dar aveam programul total diferit de ceilal?i copii.
M? bucur mult c? am avut ?ansa ?i norocul s? ajung sus ?i s? v?d ce �seamn? lumea
profesionist?, pentru c? � Fran?a e foarte greu s? ajungi sus. Din genera?ia mea, din 30 de
copii, doar doi am ajuns la profesioni?ti: eu ?i un b?iat care joac? la Olympiakos. De-aia sunt
foarte m�dru c? am reu?it s? scot capul la un nivel foarte ridicat ?i tot ce fac ?i azi este datorit?
a ceea ce am �v??at de mic. Acum mi-ar trebui o constan?? foarte bun?, s? nu mai am
accident?ri, s? pot s? m? antrenez ?i s? joc ?i cred c? voi reveni la forma pe care am avut-o
odat?. Sincer, am fost foarte surprins pentru c? nu m? a?teptam ca O?elul s? fie a?a unit, de la
femeile care spal? hainele sportivilor, de la magazioner, maseur, p�? la staff-ul tehnic ?i la
conducere. Nu m? a?teptam s? fie o atmosfer? a?a de bun?, chiar dac? financiar nu e totul roz.
Eu nu vreau s? plec ?i sper s? ne salv?m de la retrogradare, iar la anul O?elul s? fie cu totul
altceva. �i place foarte mult aici, oamenii care m? �conjoar? au �credere � mine, ?i eu � ei,
chiar m? simt foarte bine. Ca atacant �i doresc s? marchez ?i s? ne salv?m de la retrogradare
� ?sta e obiectivul tuturor juc?torilor de la O?elul. Am plecat ca echip? retrogradabil?, dar
lucrurile s-au schimbat ?i acum avem o foarte mare �credere � noi, am demonstrat lucrul ?sta
pe teren ?i cred c? locul O?elului nu este � coada clasamentului. Vom lucra ?i vom ar?ta c?
O?elul trebuie s? r?m�? � Liga I!�</em></p>
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