
�Obiectivul meu � 2015 este s? salvez O?elul de la retrogradare�

Scris de Vlad Dr?gan
Sâmbătă, 10 Ianuarie 2015 15:08

<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/cristea_cristiann.jpg" alt="Cristian Cristea" width="430" />�tr-un interviu
acordat Monitorului de Gala?i, Cristian Cristea a vorbit despre perioadele � care a evoluat
pentru echipe din Fran?a ?i Italia, cumpenele pe care le-a avut � fotbal ?i momentul � care a
fost foarte aproape s? se lase, de ce a ales oferta O?elului, pe cine vrea s? se r?zbune ?i cum
sper? s? poat? salva echipa de la retrogradare.</p>    <br />  <p style="text-align:
justify;"><strong>Cristian Cristea:</strong><em> �P?rin?ii mei s-au mutat � Fran?a �ainte de
Revolu?ie. Am copil?rit acolo ?i pot s? spun c? ?ara mea este Fran?a. Am tr?it acolo p�? la 17
ani c�d am plecat � Italia. �i este foarte greu s? fac o compara?ie. Fotbalul nostru este mult �
urm?. Francezii sunt organiza?i extraordinar. Dac? �cepi fotbalul, acolo trebuie s? fii ca un
robot ?i s? te g�de?ti doar la fotbal. Ei �i ofer? condi?ii excep?ionale ?i tu nu trebuie dec� s?
fii serios ?i s? acumulezi mult ?i repede. Diferen?a dintre cele dou? ??ri se reflect? ?i la nivelul
fotbalului. Fotbalul de la noi se afl? din p?cate la mare distan?? de profesionismul din Fran?a.
Mi-a fost mult mai greu dec� am crezut ini?ial � Italia. Avusesem rezultate bune � Fran?a ?i
credeam c? voi rupe norii � Italia. Am g?sit, �s?, o alt? mentalitate, o alt? viziune asupra
fotbalului. Pot s? v? spun c? la cluburile italiene exist? o aparatur? cum nu am mai v?zut � alte
??ri. Sunt de un profesionism ie?it din comun. Eu nu am ?tiut s? profit de ?ansa pe care am
avut-o ?i �i pare r?u. Eram prea t�?r ?i am fost luat prin surprindere. Nu am fost preg?tit
mental pentru a evolua �, cred, cel mai profesionist fotbal din lume. Apoi am avut ghinion c?
am avut un accident grav de ma?in? care m-a ?inut pe bar? aproape un an de zile. A trebuit s?
reziliez contractul cu echipa italian? Juve Stabia. Am decis s? m? �torc � Rom�ia pentru c? ?i
p?rin?ii mei se �torseser? acas?. Voiam s? m? las de fotbal, �s? a venit oferta de la FC
Snagov, unde era antrenor Lauren?iu Reghecampf. D�sul a ?tiut s? m? pun? pe picioare. El a
crezut � mine ?i acest lucru mi-a dat aripi. Am marcat 12 goluri � 15 meciuri ?i am fost
golgeterul turului ligii secunde. ?i cum fericirea nu dureaz? mult, am suferit o nou? accidentare
grav?, fisur? de cartilagiu, ?i am stat iar 7 luni pe tu??. Tr?sesem de mine 2 ani s? �i revin, dar
ghinionul p?rea c? m? urm?rea. Am avut o nou? cump?n?. Mi-a fost foarte greu. Am decis s?
m? operez, dup? care domnul Hagi mi-a f?cut o ofert? s? m? duc la Viitorul. Mi-am revenit, am
marcat � Liga 1, dar au fost ni?te discu?ii � staff ?i a trebuit s? plec de acolo. Am r?mas cu un
gust amar ?i nu �?eleg din ce motiv s-a renun?at la mine dup? ce jucasem � 4 meciuri ?i cred
c? �i f?cusem datoria?! A fost altceva la mijloc. Am vrut s? �i iau revan?a la meciul direct din
acest campionat, dar, din p?cate, nu am fost folosit. Era un impresar care m? ?tia din Ungaria.
Eu jucam atunci la Tg. Mure? � liga secund? ?i marcasem 7 goluri. Impresarul m-a �trebat
dac? nu m? intereseaz? s? evoluez � Australia. M-am dus � probe acolo ?i m-am g�dit c?
poate fi un nou �ceput. M-am preg?tit 3 zile ?i � a patra am semnat contractul. Jucasem ?i un
meci amical ?i � convinsesem. � primele dou? meciuri am dat dou? goluri ?i totul p?rea
perfect. P�? la urm? nu era ceea ce credeam ?i s-a terminat foarte ur�. Patronii echipei erau
de fapt mafio?i care f?ceau legea � pariurile sportive. Ei aveau c�iva juc?tori care tr�teau
meciuri. Am nimerit ca �tr-un film cu gangsteri. C�d am fost chemat la Tribunal nu �i venea s?
cred unde nimerisem. Acel scandal mi-a marcat cariera chiar dac? nu aveam nicio implicare. A
fost mediatizat negativ acest caz ?i am pierdut un contract important pentru c? echipa care m?
dorea a renun?at dup? ce conduc?torii au citit despre cazul din Australia. Atunci m-am �tors �
?ar? ?i m-am hot?r� s? renun? la fotbal. Nu se mai putea. Aveam ghinion prea mare. Imaginea
mea suferise foarte mult � urma scandalului din Australia. ?i c�d credeam c? nu mai am treab?
cu fotbalul a venit oferta de la O?elul... Am primit oferta �tr-un moment � care nu m? mai
g�deam s? joc fotbal. Faptul c? prietena mea este din Gala?i ?i familia ei m-a sus?inut enorm
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m-au f?cut s? accept f?r? s? stau mult pe g�duri. Eu trecusem de multe ori prin Gala?i ?i �i
pl?cea mult ora?ul. C�d a venit oferta am spus c? acesta este destinul meu ?i trebuie s? fac
acest pas. P�? la urm? mul?umesc enorm familiei prietenei mele, f?r? de care nu a? fi putut s?
m? integrez la O?elul. Cu toate astea am nimerit �tr-o perioad? grea aici, nu trebuie s? ne
ascundem dup? degete. Au fost �s? foarte multe veniri ?i plec?ri. Practic, au fost dou? echipe.
Din forma?ia cu care am plecat la drum au mai r?mas doi titulari. Este foarte greu s? ob?ii
rezultate bune � aceste condi?ii. Nu a fost timp de preg?tire, de acomodare, ?i cred c? to?i
eram deruta?i la �ceput. Au venit apoi domnul T?m??anu ?i Ionu? Pav?l ?i lucrurile s-au reglat.
Dovada a fost reprezentat? de faptul c? am putut s? ?inem pasul cu echipele bune din
campionat. Regretul cel mare este faptul c? nu am jucat contra Viitorului. Nu este vorba despre
r?zbunare, dar �i doream s? demonstrez c? am valoare. Mi-ar fi pl?cut s? �scriu ?i s? c�tig?m
meciul. Vine �s? partida din retur ?i abia astept s? joc, aici la noi, al?turi de suporterii minuna?i
din Gala?i. Noi avem un avantaj pentru c? avem o perioad? de preg?tire � comun. Sper s? nu
mai plece juc?tori ?i cei care vor veni s? apar? c� mai rapid, pentru c? avem nevoie de
omogenitate. Nu trebuie s? mai avem parte de at�ea veniri ?i plec?ri. Am �credere �
conducerea clubului, care sper s? fac? lotul pentru retur c� mai repede. Domnului Selymes i-a
fost foarte greu s? fac? lucruri deosebite, dar cred c? a reu?it. Eu sunt optimist c? vom reu?i s?
ne salv?m ?i s? ob?inem, cred, � acest fel, o mare performan??. O?elul nu are cum s?
retrogradeze dac? lucrurile �i vor urma traseul ascendent. Clar c? avem nevoie de �t?riri.
Important este s? avem un lot competitiv ?i c�eva absen?e s? nu se cunoasc?. Practic juc?torii
trebuie s? fie de nivel apropiat. Atmosfera este bun? ?i dac? vom avea �credere � for?ele
proprii ne vom salva de la retrogradare. Normal c? m? g�desc la echipa na?ional?, dar mai am
foarte mult de munc?. Trebuie s? marchez mai mult ?i atunci poate c? voi intra � vizorul
selec?ionerului Anghel Iord?nescu. Cred c? orice fotbalist viseaz? ca �tr-o zi s? evolueze �
echipa na?ional? a ??rii sale. Am jucat la loturile de juniori ?i la cel de tineret, dar nimic nu se
compar? cu prima reprezentativ?. � retur vom vedea c�e goluri voi marca ?i dac? voi �scrie
des, cine ?tie... poate voi fi chemat la echipa na?ional??! Eu spun mereu �Never give-up�,
adic? nu renun?a niciodat?. Cred c? asta se g?se?te � caracterul meu. Chiar dac? uneori sunt
dezam?git, m? culeg ?i �i revin. Sper ca � acest an s? nu mai am probleme medicale ?i s? pot
s? m? exprim la adev?rata mea valoare. Am �credere c? voi reveni la forma pe care o aveam
� urm? cu c�iva ani. Le promit suporterilor c? nu � voi dezam?gi � retur. Voi face tot ceea ce
st? � puterile mele pentru a ajunge la o form? care s? �i permit? s? salvez O?elul de la
retrogradare. Acesta este obiectivul meu � 2015, s? salvez O?elul de la retrogradare. Important
este s? juc?m bine ?i s? credem c? putem evolua ?i � sezonul viitor � Liga 1. G�dul acesta
trebuie s? ne ghideze pe to?i componen?ii lotului �c? de la reunirea programat? pe 12
ianuarie!�</em></p>
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