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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/cernat_tatuaj.jpg" alt="Florin Cernat" width="430" />Florin Cernat a aruncat
din nou � aer tribunele g?l??ene la meciul cu Ceahl?ul Piatra Neam?, fiind de departe cel mai
iubit juc?tor al O?elului. C?pitanul are ora?ul la picioare, dup? ultimele evolu?ii, dar din p?cate
retrogradarea O?elului ar putea �semna desp?r?irea decarului de echipa ro?-alb-albastr?.
Golgeterul echipei noastre a explicat c? va decide ce va face � viitor dup? ultimele dou?
meciuri de Liga I, dar ?i dup? vacan?a care urmeaz?. P�? atunci �s?, at� antrenorul O?elului,
c� ?i tehnicianul Ceahl?ului Piatra Neam?, au r?mas profund marca?i de evolu?ia lui Cenat la
meciul de duminic?.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;"><strong>Florin Cernat:</strong>
<em>"Mai am dou? meciuri cu O?elul. Apoi, bine�?eles �i voi lua o vacan??, deoarece am
nevoie, apoi voi decide unde ?i �cotro m? duc. Sunt, sunt oferte, dar vreau s? m? g�desc bine
pentru c? acum nu m? g�desc doar pentru mine, m? g�desc ?i pentru familia mea.�</em><br
/><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Florin Marin:</strong><em>
"Florin Cernat a fost din nou � prim-plan, �preun? cu ceilal?i juc?tori ?i a demonstrat �c? o
dat? c? e un juc?tor de mare calitate.�</em><br /><strong></strong></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Vanja Radinovic (antrenorul Ceahl?ul Piatra Neam?)</strong>: <em>"Cernat
e un juc?tor foarte bun, cu experien??. Ast?zi a fost un co?mar pentru noi.�</em></p>  <p
style="text-align: justify;">De?i nu e atacant, c?pitanul echipei noastre a reu?it s? ajung? pe
primul loc � clasamentul golgheterilor O?elului. Cu tripla de senza?ie realizat? duminic?, Florin
Cernat a ajuns la cota 6, dep??indu-l pe Cristian Cristea, care avea 4 goluri. Cernat nu numai
c? este golgheterul echipei cu 6 goluri, dar a contribuit prin pase decisive la alte 7 reu?ite ale
forma?iei noastre. Asta �seamn? c? 13 din cele 20 de goluri ale O?elului au pornit din gheata
num?rului 10 de legend?! Dac? ?inem cont c? forma?ia ro?-alb-albastr? marcase deja 4 goluri
p�? la revenirea � campionatul rom�esc a lui Cernat, care s-a petrecut abia � etapa a 9-a,
realiz?m c? doar 3 goluri au fost �scrise de O?elul f?r? ca ?i c?pitanul s? participe activ la faz?!
Astfel, � 24 de meciuri jucate � acest sezon la O?elul, �Diamantul� a ajutat la marcarea a
65% din toate golurile O?elului!<br />Ultimele evolu?ii ale lui Florin Cernat nu i-au �c�tat doar
pe suporterii O?elului, ci ?i pe oamenii implica?i � Liga I. De?i a ajuns la 35 de ani, c?pitanul
echipei ro?-alb-albastre d? totul pe teren, face spectacol, marcheaz? goluri, paseaz? decisiv ?i
impresioneaz? adversarii. Poate c? a venit timpul ca selec?ionerul na?ionalei s? � priveasc?
mult mai atent pe decarul O?elului ca o solu?ie pentru reprezentativa Rom�iei.</p>
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