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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/florin_cernat_gol.jpg" alt="Florin Cernat" width="430" />Conducerea O?elului
a r?spuns � sf�?it t?ios presei centrale aservite care � �transfer?� de capul ei � fiecare
etap? la c�e o echip? bucure?tean? pe Florin Cernat. Directorul de imagine Lucian Ionescu a
?inut s? infirme zvonurile, dup? ce ?i fotbalistul f?cuse acest lucru. El a declarat c? Cernat este
un fotbalist cu mult? experien?? ?i nu s-ar autopropune niciodat? la vreo echip?. Ionescu a
vorbit ?i despre caracterul frumos al c?pitanului ro?-alb-albastru care a preferat s? se �toarc?
la greu s? �cerce s? ajute O?elul, de?i ar fi putut semna cu orice echip? din Rom�ia. Directorul
de imagine al echipei noastre s-a ar?tat deranjat de felul � care trunchiaz? anumi?i �jurnali?ti�
informa?iile ?i le-a cerut s? nu-?i uite deontologia.</p>    <br />  <p style="text-align:
justify;"><strong>Lucian Ionescu:</strong> <em>�Tot ceea ce s-a scris despre el, simple
zvonuri care nu fac bine, este o dezinformare total?. Florin Cernat nu a discutat cu nimeni! A
venit la O?elul pentru a salva echipa ?i �i va duce contractul p�? la final. Probabil c?, dup?
acest sezon, va avea discu?ii, dar p�? acum nu a luat leg?tura cu nicio echip?. Nu este genul
care s? se autopropun? la o alt? echip?, s? fim serio?i. V? spun asta � numele lui, pentru c?
nici pentru el nu este confortabil. S? zicem c? s-ar fi luat leg?tur? cu el, are un caracter at� de
bun �c� ar fi venit ?i ne-ar fi spus, pentru c? a?a e normal. Pe mine m? revolt? ultima
informa?ie a acelui ziarist, care e total fals?, mai ales c? � ?tiu pe acel om, c? ?i eu am lucrat
prin pres?. Informa?ia se verific? din mai multe p?r?i ?i apoi � dai drumul la ziar sau pe online.
Am cerut dreptul la replic? ?i ni s-a spus c? se a?teapt? decizia ?efilor. P?i, unde este
deontologia? Ce pres? este asta!?�</em></p>
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