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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/lucian_murgoci.jpg" alt="FOTO Marian Brailescu" width="430" />Unul dintre
pu?inii juc?tori care a mai r?mas la O?elul dup? retrogradare, Lucian Murgoci, vrea s? plece cu
orice pre? de la echip?, dar conducerea nu � permite acest lucru, av�d � vedere c? nu este
liber de contract. Managerul sportiv Cristi Munteanu a explicat c? � �?elege oarecum pe
funda?ul st�ga, dar pe de alt? parte nici nu � poate l?sa gratis la o forma?ie din Liga a II-a
care poate s-ar bate la promovare cu O?elul. Oficialul ro?-alb-albastru a precizat c? s-ar g?si
�?elegere pentru Murgoci doar dac? ar avea ofert? din Liga 1, cum au fost cazurile lui Miron ?i
Abraham. �</p>    <br />  <p style="text-align: justify;"><strong>Cristi
Munteanu</strong>:<em> �� momentul ?sta ne confrunt?m cu o problem? cu d-l Murgoci,
care refuz? s? mai r?m�? la O?elul ?i vrea s? plece liber. I-am explicat c?, dac? are oferte din
Liga 1, f?r? nicio problem? putem ajunge la o �?elegere cum am f?cut-o cu Miron sau cu
Abraham. E un juc?tor pe care trebuie s?-l �?elegi pentru c? vine din Liga 1 ?i � e greu s? se
adapteze la e?alonul secund. Sunt tot felul de probleme cu care ne confrunt?m � fiecare zi ?i
trebuie gestionate. Eu am mare �credere � Daniel Florea pentru c? sunt convins c? a �v??at
c�e ceva de la fiecare antrenor pe care l-a avut. El trebuie s? gestioneze vestiarul, iar cine nu
dore?te s? r?m�? la echip?, nu este nicio problem?, dar niciun juc?tor NU va pleca liber de
contract � Liga a II-a pentru c? asta e situa?ia. Noi ne facem speran?e c? vom putea ?i vom
reu?i s? ne men?inem pe o pozi?ie c� mai sus � clasament ?i poate cine ?tie, Dumnezeu e
mare, poate vom reu?i� promovarea, chiar ?i � condi?iile astea. Murgoci pur ?i simplu nu mai
vrea la O?elul pentru c? nu mai vrea. Nu are oferte din Liga 1, probabil c? are din Liga a II-a,
dar noi nu putem s? � d?m drumul, deoarece nu dorim s? �t?rim alte echipe. La clubul ?sta
vor r?m�e doar juc?torii care �i doresc s? r?m�?. Cine nu dore?te, poate s? plece acas?!
Murgoci are contract cu noi ?i c� timp are contract nu va pleca liber!���� �</em></p>  <p
style="text-align: justify;">Lucian Murgoci (23 de ani) a debutat � 2012 � Liga 1, � minutul 71
al unui joc cu CFR Cluj, pierdut de O?elul pe propriul teren, scor 1-2. �ainte, funda?ul st�ga cu
num?rul 23 fusese unul din liderii �satelitului�. El a f?cut parte din na?ionala Under 19 la
turneul final al Campionatului European de fotbal, organizat � 2011 de Rom�ia. De la debutul
din 2012, ap?r?torul lateral a str�s 39 de meciuri � tricoul echipei mari. � sezonul 2013-2014 a
fost �prumutat la Metalul Re?i?a unde a fost titular � 12 r�duri.</p>
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