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Astafei este cu siguran?? unul dintre cele mai importante transferuri ale O?elului din acest
mercato de iarn?. El a vorbit recent despre motivele care l-au f?cut s? aleag? O?elul, iar
regretele fostului s?u antrenor ne demonstreaz? �c? o dat? calitatea juc?torului pe care echipa
noastr? l-a achizi?ionat. Astfel, Cristi Pustai, tehnicianul lui Gaz Metan Media?, forma?ie care-l
�prumutase pe Astafei de la Tg.Mure? � tur, a declarat c? regret? plecarea mijloca?ului
dreapta, care a marcat de 8 ori � tur pentru echipa sa.</p>      <p style="text-align:
justify;"><strong>Cristi Pustai (antrenor Gaz Metan Media?)</strong>: <em>�Plecarea lui
Astafei m-a luat prin surprindere, dar din p?cate aici e o problem? mare peste care trebuie s?
trecem. Era un juc?tor care deja a confirmat. Avea o clauz? c? FCM T�gu Mure? putea s?-l
v�d? ?i � iarn?. Noi nu am f?cut fa?? negocierilor precum Gala?iul ?i asta este. Mie juc?torul
mi-a pl?cut, a ?i explodat la noi, a �scris 8 goluri era o certitudine. E o pierdere pentru Gaz
Metan. Sunt bucuros pentru el, pentru c? O?elul este o echip? cu posibilit??i mai mari. S?
sper?m c? a f?cut un pas �ainte.�</em><br />�<br /><strong>Victora? Astafei:</strong>
<em>�Transferul la O?elul este un pas �ainte, am urcat treapt? cu treapt? de la Tg. Mure? din
liga a III-a, iar acum am ajuns la fosta campioan? a Rom�iei ?i sper s? am un an bun aici.
O?elul are o echip? foarte bun?, fapt care m? convinge c? echipa va termina campionatul �
prima parte a clasamentului. Suntem ?i-n semifinalele Cupei, a?a c? sezonul se poate �cheia
bine pentru noi. Personal, sper s? evoluez din ce � ce mai bine, nu m? g�desc la goluri,
important? este echipa. Cei de la Gala?i m-au dorit foarte mult �c? din var?, cu alte echipe au
fost doar vorbe ?i zvonuri. Le mul?umesc suporterilor c? m-au primit a?a de bine ?i sper s? nu
� dezam?gesc, la fel ca ?i ei, �i doresc s? c�tig?m Cupa Rom�iei � 2013. Casca trebuie s-o
port tot timpul pentru c?, dac? m? mai lovesc o dat? acolo, �i poate fi chiar fatal. Nu este vorba
de supersti?ie aici, este chiar foarte incomod?. O port pentru c? este nevoie.�</em></p>  <p
style="text-align: justify;">Victora? Astafei (25 de ani) ocup? postul de mijloca? dreapta, put�d fi
folosit ?i ca arip? pe aceea?i band? a terenului. Fotbalistul de 1,77m �?l?ime ?i-a �ceput
cariera � ora?ul natal, la FCM T�gu Mure?, dar a mai jucat ?i pentru Arie?ul Turda � divizia
secund?. Anul 2010 l-a g?sit tot la T�gu Mure?, c�d echipa promovase � Liga I. A jucat aici
dou? sezoane, p�? la retrogradarea forma?iei din Ardeal, bif�d � tot acest timp 47 de jocuri, �
care a marcat 9 goluri. A suferit o accidentare foarte grav? la cap, care l-a scos din circuit luni
bune, el fiind nevoit ?i � ziua de azi s? poarte o casc? de protec?ie pe terenul de joc. A fost
dorit la Gala?i �c? din var?, dar ne-a fost suflat de c?tre Gaz Metan Media?, antrenorul de
atunci al O?elului, Dorinel Munteanu, declar�d � mai multe r�duri c? regret? faptul c? echipa
noastr? nu l-a putut aduce. Ex-tehnicianul de la Dun?re nu se �?elase, Astafei av�d o prim?
parte de sezon fulminant? la medie?eni � care a marcat de 8 ori � 16 meciuri, cu o medie
senza?ional? de o reu?it? la doua partide. Atuurile mijloca?ului de band? sunt viteza ?i
apari?iile surprinz?toare la finalizare, el put�d fi comparat cu Liviu Antal, fost juc?tor al
O?elului, dar ?i al celor de la FCM T�gu Mure?. <br />Datorit? meciurilor bune pe care le-a
f?cut � acest an, el a intrat � aten?ia mai multor echipe, dar se pare c? cei din conducerea
clubului de la malul Dun?rii s-au mi?cat mai rapid. Conform site-ului transfermarkt, Astafei
valoreaz? 1,2 milioane de euro, fiind cel mai valoros �o?elar� conform site-ului de specialitate
german.</p>

 1 / 1


