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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/cernat_flo.jpg" alt="Florin Cernat era inca un copil cand a plecat de la Otelul"
width="430" />Clubul nostru a �plinit 50 de ani de istorie, iar Dun?rea B?tr�? s?rb?tore?te
acest num?r jubiliar printr-o serie de articole dedicate celor 50 de legende ale O?elului, alese de
noi ?i prezentate �tr-o ordine aleatorie. Cum nu exist? o dat? exact? de fondare a clubului, iar
sigla ?i actele oficiale ale FC O?elul Gala?i indic? doar anul 1964, suporterii au privilegiul de a
se bucura pe tot parcursul anului 2014, a?a c? � fiecare s?pt?m�? vom prezenta un nou erou
care a ridicat numele forma?iei noastre la rang de mare echip?. A venit r�dul lui Florin Cernat,
cel care a dovedit c? merit? s? fac? parte din r�dul legendelor O?elului atunci c�d a decis s?
revin? � locul din care s-a lansat, � unul din cele mai grele momente din istoria clubului.</p>   
<br />  <p style="text-align: justify;">Florin Lucian Cernat, n?scut pe 10 martie 1980 la Gala?i,
este cea mai atipic? prezen?? din cele 50 de legende prezentate � aceast? serie, av�d �
vedere num?rul mic de meciuri jucate pentru O?elul � compara?ie cu cei care se �cadreaz? �
categoria legendelor. Totu?i, talentul s?u ?i ata?amentul fa?? de club demonstrat recent, �
plaseaz? ?i pe el � r�dul eroilor no?tri.<br />Cu o strategie gen Athletic Bilbao, bazat? pe
talente autohtone, O?elul Gala?i se poate l?uda cu foarte mul?i juc?tori de marc? g?l??eni. S-a
vorbit de multe ori de tineri cu talent colosal care au fost exponen?iali pentru echip?, �s?, dintre
to?i, Cernat are o sclipire � plus. El e adev?ratul copil teribil al O?elului. El e unicul
Diamant!</p>  <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration:
underline;"><strong>Cel mai bun �c? din perioada junioratului</strong></span><br />Florin
Cernat a �ceput fotbalul la v�sta de 6 ani ?i jum?tate, c�tig�d � 1997 titlul de campion
na?ional la Juniori I cu LPS O?elul. �c? din perioada aceea se f?cea remarcat ?i a primit
diverse premii de cel mai bun juc?tor al competi?iilor la care a luat parte. Mai mult, era
selec?ionat cu regularitate la loturile na?ionale.<br />Contactul cu fotbalul adev?rat s-a petrecut
� 1998, c�d pe 25 august debuta � ro?u-alb-albastru, � Cupa UEFA. Meciul era pierdut cu
3-0 � fa?a danezilor de la Vejle BK, � man?a retur a turului preliminar din competi?ia
european?. A intrat � locul lui Emil Spirea, � minutul 84, c�d totul era deja pierdut, dar era un
junior care intra �tr-un O?elul blindat cu oameni precum Bordeianu, Pelin, Ion Gigi, Guri??, Vali
?tefan, T?nase, Tofan sau Ion Viorel. Cel poreclit �P?strug?� � acea perioad?, era deja
cunoscut de spectatorii g?l??eni ?i avea onoarea de a-?i auzi numele scandat minute � ?ir pe
stadion, cu pu?in timp �ainte ca antrenorul Simiona? s? se lase �duplecat.</p>  <p
style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Debut cu victorie �
campionat</strong></span><br />C�eva zile mai t�ziu, mai exact pe 29 august, la doar 18 ani
a intrat pe teren �tr-un meci c�tigat la limit? la Craiova. I-a luat locul lui Viorel T?nase �
minutul 81. P�? la sf�?itul sezonului a adunat 18 partide � care a reu?it s? marcheze de dou?
ori, ambele goluri fiind �scrise � victoria cu 3-2 de la Re?i?a �potriva CSM-ului.<br />A
continuat �c? un tur la O?elul, tot � 18 partide, dar cu responsabilitate sporit?. A mai marcat
�c? 3 goluri: cu One?tiul, la o victorie cu 2-1, apoi la un 3-0 � fa?a Ceahl?ului ?i la �c? un
succes, 3-2, � fa?a Petrolului Ploie?ti. Din nefericire, acela?i sezon avea s?-l mai vad? pe
Cernat pe teren doar ca adversar al O?elului!</p>  <p style="text-align: justify;"><span
style="text-decoration: underline;"><strong>V�dut repede</strong> </span><br />� ciuda
faptului c? O?elul nu ?i-a sc?pat prea u?or juc?torii talenta?i din echip?, de aceast? dat? Florin
Cernat a fost v�dut destul de repede. A fost transferat de la o v�st? fraged? la Dinamo
Bucure?ti, pentru suma de circa 700.000 de euro, bani ce salvau O?elul din pragul falimentului
la acea vreme. Devenise � acel moment cel mai scump transfer intern! Era clar c? valoarea sa
era peste nivelul campionatului rom�esc ?i Cernat a fost ochit rapid de cei de la Dinamo Kiev,
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care au pl?tit bani grei pentru a-l achizi?iona. Dup? ce ?i-a trecut � cont un titlu de campion
na?ional cu Dinamo, plus dou? Cupe ale Rom�iei, Florin a f?cut pasul c?tre Ucraina, la o
forma?ie care participa � acele vremuri an de an � grupele Ligii Campionilor. Dinamo Kiev era
o echip? important? a Europei care � avea ca num?r zece pe Cernat, iar acesta n-a dezam?git
niciodat? la forma?ia din Ucraina.</p>  <p style="text-align: justify;"><span
style="text-decoration: underline;"><strong>Dou? goluri memorabile � Liga
Campionilor</strong></span><br />Din 2001 p�? � 2009, Florin a apar?inut de Dinamo Kiev,
club pentru care a jucat 130 de partide ?i a marcat 31 de jocuri. �tre 2002 ?i 2004 a fost
selec?ionat cu regularitate la na?ionala Rom�iei, pentru care a marcat de dou? ori � 14
partide. <br />Cernat a fost un fotbalist ghinionist � privin?a accident?rilor, care l-au f?cut s?
piard? mult timp � afara gazonului. Totu?i, � sezonul 2004-2005, � faza grupelor Ligii
Campionilor, Florin a reu?it s? marcheze dou? goluri memorabile pentru echipa sa, � victoria
cu Bayer Leverkusen, scor 4-2. G?l??eanul nostru a marcat golurile trei ?i patru pentru una
dintre frumoasele victorii ale lui Dinamo Kiev din istoria confrunt?rilor sale � plan european.<br
/>Diamantul a reu?it s? c�tige la Kiev patru titluri de campion, patru Cupe ale Ucrainei ?i o
Supercup?. Spre finalul perioadei sale petrecute � Ucraina a fost �prumutat la Hajduk Split.
Era � revenire dup? o accidentare ?i avea nevoie de jocuri. Astfel, edi?ia 2007-2008 l-a g?sit
pe Cernat � Croa?ia, unde a devenit rapid cel mai bun juc?tor al echipei ?i unul dintre cei mai
buni ai campionatului. A reu?it s? marcheze de opt ori � 28 de partide pentru Hajduk, forma?ie
cu care a terminat pe locul doi. Pentru �prumutul s?u, la acea vreme, clubul din Croa?ia a pl?tit
circa 400.000 de euro, asta ca s? ne d?m seama mai bine de valoarea fotbalistului. <br />A
revenit la Kiev, dar numai pentru pu?in timp, pentru ca la finalul contractului s? semneze din
nou cu Hajduk Split. A mai stat un an � Croa?ia, unde a avut din nou evolu?ii excelente, de
aceast? dat? reu?ind s?-?i treac? � cont ?i o Cup? c�tigat? cu echipa sa. A f?cut apoi trecerea
c?tre campionatul Turciei, unde a jucat la Karabukspor (trei sezoane) ?i la Rizespor (un sezon).
La ambele echipe era vedet? ?i purta num?rul 10. I-a r?spl?tit pe turci cu goluri senza?ionale ?i
foarte multe pase decisive. Peste tot pe unde a jucat, Florin Cernat a reprezentat cumva ?i
O?elul, prin ?coala de fotbal la care a trecut!</p>  <p style="text-align: justify;"><span
style="text-decoration: underline;"><strong>Revenirea promis? s-a
petrecut</strong></span><br />To?i fanii O?elului sperau ca imediat dup? c�tigarea
campionatului s?-l avem pe Florin Cernat � teren la meciurile din Liga Campionilor. Nu s-a
petrecut atunci �toarcerea, dar Diamantul a spus mereu c? va reveni � Rom�ia doar la Gala?i.
De-a lungul timpului Florin Cernat s-a antrenat de multe ori al?turi de echipa noastr?, f?c�du-ne
pe to?i s? tremur?m de emo?ie. Dar n-a fost s? fie prima dat?, n-a fost nici a doua oar?...<br
/>?i-a g?sit probabil cel mai bun moment pentru a-?i dovedi ata?amentul fa?? de gruparea
ro?-alb-albastr? ?i a venit �tr-o perioad? neagr? a O?elului. Abia sc?pa?i de alde Ciofoaia de la
conducerea clubului, O?elul a �ceput actualul sezon ca o forma?ie condamnat? la retrogradare
sau poate chiar mai r?u.<br />Dup? schimb?ri semnificative � conducerea clubului,
�Diamantul� ro?-alb-albastru s-a �tors la Gala?i, acas?. A?a cum � st? bine unei legende a
luat � primire num?rul 10 pe tricou ?i banderola de c?pitan. La insisten?ele lui Cristi Munteanu
(care debuta � poarta O?elului la plecarea lui Cernat!), actualul team-manager, Cernat a venit
s? ajute �tr-un moment mai dificil ca oricare altul. ?i dac? nu cu Cernat al?turi pot spera fanii
O?elului c? salvarea e posibil?, al?turi de cine ar mai putea s? spere?<br />A intrat pe teren de
c�eva meciuri ?i deja au �ceput s? apar? rezultatele. Dribleaz? cum numai el ?tie s-o fac?,
paseaz? cum au nevoie to?i juc?torii no?tri ?i alearg? p�? la epuizare pentru a-?i atinge
scopul: salvarea O?elului!<br />Cernat e liantul care ne ?ine treaz? propria istorie ?i propria
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onoare. E dovada vie c? legenda O?elului continu? ?i dup? 50 de ani de existen??.
�Diamantul� ro?-alb-albastru �c? str?luce?te!</p>  <p style="text-align: justify;"><span
style="text-decoration: underline;"><strong>Declara?ii Florin Cernat:</strong></span><br
/><em>�Aici am crescut, aici m-am lansat � fotbal ?i am cunoscut primele satisfac?ii. Gala?iul
r?m�e prima mea op?iune, dintre echipele rom�e?ti.�</em></p>  <p style="text-align:
justify;"><em>�Era timpul s? revin. ?i, 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.�</em></p>  <h2 style="text-align: center;">{youtube}QUeujYDwk0g{/youtube}</h2>
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