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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/cezar_lungu.jpg" alt="Cezar Lungu" width="430" />Dup? ce s-a bazat �
ultimii ani pe aportul a doi portari de clas?, Grahovac ?i Goicoechea, O?elul s-a trezi total
descoperit? pe acest post � aceast? var?. Acum echipa noastr? are � lot doar doi goalkeeperi,
ambii promova?i de la �satelit� din Liga a III-a.</p>      <p style="text-align: justify;">Este vorba
de Gabriel Abraham ?i Alexandru Vlasie, ambii neav�d vreun meci oficial � tricoul forma?iei de
seniori! Cum Catan? de la Astra II Giurgiu a picat probele, staff-ul administrativ a trebuit s? se
reorienteze spre un nou portar. Ochii conduc?torilor s-au fixat pe Cezar Lungu, fost goalkeeper
al na?ionalei de tineret. Acesta se afl? deja � cantonamentul din Slovacia ?i va debuta probabil
chiar � urm?toarea partid? amical?. <br />Cezar Andrei Lungu (26 de ani) s-a format la juniorii
Stelei ?i ?i-a �ceput cariera la satelitul echipei din Ghencea � 2005. Din anul 2009 a trecut �
lotul echipei mari, dar nu a fost folosit niciodat? �tr-un joc oficial fiind doar pe banc? de 13 ori,
� sezonul 2010-2011, c�d O?elul a luat campionatul. Chiar dac? nu a jucat niciodat? pentru
Steaua, a fost titular de 4 ori � na?ionala de tineret a Rom�iei. Acest lucru i-a adus un transfer
la Astra Ploie?ti (actuala Astra Giurgiu), dar a jucat mai mult tot pe la echipa a doua, fiind folosit
doar de 3 ori la seniori. Anul 2012 � g?se?te �prumutat la Sportul Studen?esc pentru care
�cepe � sf�?it s? joace cu oarece regularitate, intr�d titular � 16 runde, timp � care a �casat
o medie de 1,7 goluri pe meci. � vara aceluia?i an este trimis de Astra la CSMS Ia?i unde joac?
� doar 8 partide � care �caseaz? 15 goluri. Dup? retrogradarea ie?enilor este trims � Liga a
II-a, la FC Cliceni, dar nici aici nu se impune ca titular juc�d doar de 6 ori � campionatul trecut.
Dup? aceste experien?e nereu?ite t�govi?teantul de 1,92m ?i 87 de kilograme este observat
de O?elul, cu ?anse mari s? r?m�? � lotul g?l??ean av�d � vedere criza acut? de portari din
lotul lui Weiss. <br />Ar mai fi de precizat c? Lungu a �casat 4 goluri � cariera sa chiar de la
O?elul!</p>
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