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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/cernat_florin_lucian.jpg" alt="Florin Cernat" width="430" />O?elul a
retrogradat � Liga a II-a, dar juc?torii forma?iei noastre sunt la mare c?utare zilele acestea.
Bine�?eles, c?pitanul Florin Cernat este cel mai v�at fotbalist, av�d oferte din ?ar?, dar ?i din
str?in?tate. Din p?cate, contractul decarului g?l??ean cu O?elul expir? � aceast? var?, clauza
de prelungire de un an neput�d fi pus? � aplicare din cauza retrograd?rii forma?iei
noastre.</p>      <p style="text-align: justify;">Chestionat pe acest subiect, Cernat a declarat c?
are oferte ?i c? prioritatea sa ar fi s? prind? un transfer � str?in?tate, acolo unde a evoluat �
majoritatea carierei sale. El a declarat c? va alege ?i � func?ie de nevoile familiei sale. Cu toate
acestea, Cernat i-a rugat pe ziari?ti s? nu-l mai �trebe de un transfer p�? ce nu se termin?
campionatul, din respect pentru O?elul Gala?i. �<br /><strong></strong></p>  <p
style="text-align: justify;"><strong>Florin Cernat:</strong><em> �Am oferte ?i din str?in?tate,
din c�eva ??ri, pe care le iau � calcul, mai ales c? am transmis ?i oamenilor cu care am
discutat din ?ar? c? un transfer afar? este prioritar. Trebuie s? m? g�desc la tot ceea ce este
mai bine pentru mine ?i pentru familia mea. Am discutat ?i cu oficialii de la Dinamo, ?i cu cei de
la Steaua, dar a? spune c? a fost o convorbire amical?. At�! Prioritatea este str?in?tatea, repet,
cu cei de la Dinamo ?i de la Steaua n-am trecut la detalii, nu pot spune ce prefer, fiindc? nu am
r?spunsul la aceast? chestiune. Oricum, le-am transmis celor dou? cluburi din Rom�ia c? voi
oferi o replic? ferm? ?i clar? la finalul sezonului. P�? atunci, voi vedea ce se rezolva cu
cluburile din str?in?tate care m? doresc. Trebuie s? iau o decizie important?, fiindc? acolo unde
voi merge din var? �i voi lua ?i familia cu mine. Voi juca at� c� m? vor ?ine picioarele. Eu sunt
serios, m? antrenez ?i muncesc cu pasiune, a?a c? nu m? g�desc deja la ceea ce a? putea s?
fac dup? ce-mi pun ghetele � cui. Din respect pentru O?elul Gala?i, fiindc? vreau s? m?
concentrez la ultimele meciuri, chiar dac? soarta este pecetluit? privind retrogradarea, m?
intereseaz? doar acest club p�? la finele sezonului."</em></p>
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