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<p style="text-align: justify;" /><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;" alt="Alexandru
Tudorie la cateva secunde dupa golul impotriva Stelei" src="images/front/tudorie_alex.jpg"
height="250" width="430" />De?i nu a �plinit �c? 18 ani, Alexandru Tudorie este deja titular �
atacul O?elului, el intr�d pentru prima oar? din primul minut ?i r?m��d integralist pe toat?
durata partidei cu Pandurii T�gu Jiu, c�tigat? de forma?ia noastr? cu 1-0.   <br />Ascensiunea
juniorului nostru este absolut fantastic?, el debut�d la O?elul la doar 16 ani. � plus, atacantul
este monitorizat constant de scouteri de peste grani?e, cluburi precum AC Milan, Sampdoria
sau Malaga fiind dornice s?-l transfere de la O?elul. <br />O asemenea perl? nu putea r?m�e
nedescoperit?, iar site-ul de specialitate transfermarkt.de � claseaz? �tre primii 20 de juniori ai
lumii, al?turi de nume precum Timo Werner de la Stuttgart, Zivkovic de la Groningen sau
Maupay de la Nice.� �<br />Alexandru Tudorie a reu?it � tur primul s?u gol �tr-un meci oficial
al O?elului, fotbalistul de numai 17 ani devenind cel mai t�?r marcator din acest sezon al Ligii
1! El a marcat golul egalizator � partida cu Steaua, aduc�d extazul � r�dul suporterilor o?elari
la meciul din 8 decembrie 2013.<br />Juniorul a fost cel mai folosit atacant � cantonamentul din
Spania, av�d 5 meciuri, � care a str�s 322 de minute. El nu l-a dezam?git pe antrenorul Ewald
Lienen, care are mare �credere � el, fiind unul din golgeterii O?elului � amicale cu dou?
reu?ite.<br />Alexandru Tudorie a debutat � 2013 � Liga 1, � minutul 86 al jocului dintre
O?elul Gala?i ?i Petrolul Ploie?ti, din returul sezonului trecut. El a jucat � 11 meciuri oficiale la
O?elul, totaliz�d 243 de minute � care a marcat un gol. Traseul junelui este unul absolut
incredibil pentru un fotbalist de v�sta sa, el afl�du-se deja � aten?ia unor forma?ii precum AC
Milan, Sampdoria sau Malaga care ar fi dorit s?-l creasc? la echipele lor de tineret. � plus, este
un fotbalist chemat constant la reprezentativele de tineret ale Rom�iei.<br />Fotbalistul de
numai 17 ani a fost foarte aproape s? ajung? ?i la Steaua � septembrie 2013, c�d a ?i fost la
Bucure?ti, al?turi de p?rin?i pentru a discuta transferul. El ar fi urmat s? fac? parte din forma?ia
U19 a bucure?tenilor, care activa � Liga Campionilor varianta pentru tineret. P�? la urm?
directorul general Narcis R?ducan nu s-a �?eles cu omologii s?i din Ghencea, iar Tudorie a
r?mas la O?elul spre bucuria noastr?. <br /><strong></strong></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Narcis R?ducan</strong>: <em>�M? bucur � primul r�d c? am refuzat s?-l
ced?m pe Tudorie, care a avut c�eva oferte din str?in?tate.�</em><br
/><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Alexandru Tudorie:</strong>
<em>�Este bine c? am parte de un antrenor c?ruia � plac tinerii. Deocamdat?, sunt sub
contract cu O?elul ?i nu vreau s? m? duc la o alt? echip? din Rom�ia. Am timp s? joc ?i � alt?
parte, dar nu acum. Am fost � probe la juniori la AC Milan, iar diferen?ele dintre ei ?i noi sunt
incomensurabile. Oricum, sper ca prin munc? ?i prin evolu?iile mele s? ajung �tr-o zi s? joc
pentru Milan sau pentru Barcelona. M-am bucurat foarte mult pentru golul �potriva Stelei. A
fost cea mai mare satisfac?ie din via?a mea. M-am bucurat c? suporterii mi-au strigat ?i
numele. Colegii de la liceu m-au felicitat a doua zi, diriginta s-a l?udat � toat? ?coala cu
mine.�</em></p>
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