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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/tudorie_nationala.jpg" alt="Alexandru Tudorie" width="430" />Atacantul
Alexandru Tudorie a fost chemat la na?ionala Under 21 a Rom�iei, de?i abia a �plinit 19 ani, el
juc�d ultimele 20 de minute ale amicalului c�tigat de Rom�ia, 3-0 cu Islanda. T�?rul o?elar a
declarat c? selec?ionerul reprezentativei de tineret, Cristi Dulca, i-a transmis s? lucreze la
partea de for?? suplimentar, iar astfel va mai fi chemat ?i cu alte ocazii la selec?ionata
U21.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">V? reamintim c? George Miron ?i Alexandru
Tudorie au intrat pe parcursul partidei amicale pe care reprezentativa de tineret a Rom�iei a
c�tigat-o cu 3-0 contra selec?ionatei similare a Islandei, �tr-un joc desf??urat la T�gu Mure?.
Atacantul Tudorie l-a �locuit � minutul 72 pe marcatorul golurilor 1 ?i 3, George Pu?ca?, �
timp ce funda?ul central George Miron a debutat � tricoul na?ionalei Under 21 � minutul 80 al
jocului, c�d l-a schimbat pe� Lucian Ion.<br />Cei doi juc?tori de la O?elul r?m� � lotul
reprezentativei de tineret ?i pentru partida de verificare contra Ciprului care va avea loc pe 31
martie, de la ora 20:30, tot la T�gu Mure?. Na?ionala de tineret se preg?te?te pentru debutul �
preliminariile Campionatului European din 2017, competi?ie la care na?ionala de tineret a
Rom�iei nu s-a mai calificat din 1998.<br />Alexandru Tudorie este un fost junior care a ajuns
s? se dezechipeze � vestiarul echipei mari la nici 17 ani! El a debutat la �ceputul lui 2013 �
Liga 1, � minutul 86 al jocului dintre O?elul Gala?i ?i Petrolul Ploie?ti. Traseul junelui este unul
absolut incredibil pentru un fotbalist de v�sta sa, el fiind monitorizat la un moment dat de
forma?ii precum AC Milan, Sampdoria sau Borussia Monchengladbach. O?elul nu l-a l?sat �s?
a?a u?or, iar acesta a ajuns s? fie promovat la echipa mare. Din 2014, t�?rul a devenit chiar
titular de drept, iar per total a str�s deja 38 de meciuri oficiale (1864 de minute) � tricoul
O?elului, marc�d ?i patru goluri � Liga 1!<br />� <br /><strong>Alexandru Tudorie:</strong>
<em>"Domnul Dulca mi-a spus s? mai lucrez for?? suplimentar ?i mi-a zis c? m? a?teapt? la
echip?. Este o grup? grea, dar dac? suntem uni?i ?i muncim v? da?i seam? c? vom avea
rezultate."</em></p>
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