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O?elul a atins cota 50 � dreptul partidelor jucate pentru echipa ro?-alb-albastr? � Liga I. Chiar
dac? are deja 24 de ani ?i este din aceea?i genera?ie cu Lauren?iu C?t?lin Iorga sau Silviu Ilie,
Samoel a str�s destul de pu?ine jocuri � prima divizie din cauza mai multor factori: accident?ri,
via?? extrasportiv? tumultuoas?, preferin?ele antrenorilor.  <br />Cojoc este un produs al
Centrului de Copii ?i Juniori o?elar, el debut�d � echipa de seniori sub comanda lui Petre
Grigora? pe 8 martie 2008, c�d a intrat � prelungrile unui meci c�tigat cu 1-0 de O?elul la UTA
Arad. Chiar dac? a avut un start promi??tor, eternele probleme ce nu ?ineau neap?rat de fotbal
l-au f?cut s? apar? meteoric � forma?ia noastr?, fiind ?inut pe banc? sau chiar la �satelit� de
forma bun? pe care o traversa Cornel R�?. Spre exemplu � sezonul � care O?elul a luat
campionatul a prins dor 127 de minute de joc pe parcursul �tregului campionat. <br />Nu a
marcat niciun gol pentru O?elul ?i, din p?cate pentru el, nu a prins niciun minut � Liga
Campionilor, dar are totu?i 2 prezen?e � na?ionala de tineret a Rom�iei.<br />A fost nevoie de
revenirea tehnicianului Petre Grigora?, care-l luase � teste ?i la Pandurii, pentru ca Samoel
Cojoc s? fie din nou titular de drept al postului de funda? dreapta. � sezonul trecut a prins 13
meciuri � Liga I, cea mai mare cifr? din to?i anii de la debutul s?u. Din p?cate, o alterca?ie cu
arme albe l-a b?gat � spital � pauza de var? ?i ?i-a pierdut din nou postul de titular. A revenit
de dou? etape, dar ultima sa reprezenta?ie, cea care a �semnat ?i meciul cu num?rul 50 nu a
fost dintre cele mai bune, O?elul pierz�d pe terenul Ceahl?ului Piatra Neam? cu 2-0�</p>
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