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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/lucian_murgoci_23.jpg" alt="Lucian Murgoci" width="430" />Ast?zi, 25 martie
2013, funda?ul st�ga Lucian Murgoci �pline?te v�sta de 21 de ani, ocazie cu care Dun?rea
B?tr�?, � numele tuturor suporterilor �o?elari� ?ine s?-i ureze un c?lduros �La mul?i ani� ?i
c� mai multe reu?ite pe plan profesional � tricoul ro?-alb-albastru.</p>    <br />  <p
style="text-align: justify;">Lucian Murgoci a debutat sezonul acesta � Liga 1, � minutul 71 al
jocului cu CFR Cluj, pierdut de O?elul pe propiul teren, scor 1-2. Funda?ul st�ga cu num?rul 23
este unul din actualii lideri ai �satelitului�, acolo unde joac? cel mai des.<br />T�?rul fotbalist
a f?cut parte din na?ionala Under19 la turneul final al Campionatului European de fotbal,
organizat � 2011 de Rom�ia. O mare parte a componen?ilor lotului au trecut mai departe la
selec?ionata U21 antrenat? de Emil S?ndoi. Din p?cate, nu acela?i lucru s-a �t�plat ?i cu
Lucian., de?i a fost mai mereu titular ?i integralist la U19.<br />Murgoci a �ceput fotbalul la
v�sta de 10 ani, sub �drumarea actualului director de la Liceul cu Program Sportiv, d-l Florin
P?unescu, cel despre care �i aminte?te cu drag c? i-a fost primul antrenor. La juniorii O?elului
a ajuns acum mai bine de 4 ani, fiind cerut � mod special de tehnicianul de atunci al
�satelitului� � Viorel T?nase, cel care � cre?tea la acea vreme pe viitorii campioni ai
Rom�iei, Cornel R�?, Ionu? Neagu, Samoel Cojoc sau Gabriel Abraham. <br />De la debutul
din 2012, t�?rul ap?r?tor a str�s doar 4 meciuri � tricoul echipei mari, dar a evoluat deja
�potriva lui CFR Cluj, FC Vaslui sau Dinamo, plus dou? alte partide � Cup?. Cel mai probabil
el se va afla cel pu?in pe banca de rezerve cu Steaua, deoarece titularul postului de ap?r?tor
lateral st�ga, Zoran Ljubinkovic, este suspendat pentru partida repectiv?.</p>
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