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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/astafei_tudorie_legia.jpg" alt="Astafei si Tudorie au fost la inaltime in jocul cu
FC Brasov" width="430" />Primul gol al meciului cu FC Bra?ov nu a �semnat doar
desc?tu?area lui Victora? Astafei, care ceruse conducerii ?i patronatului s? vin? mai aproape de
echip? cu doar c�eva zile �ainte, ci ?i al 20-lea gol reu?it pe prima scen? de fotbalistul nostru
cu casc?.</p>      <p style="text-align: justify;">Mijloca?ul de band? a mai avut ?i alte
oportunit??i la victoria cu 3-1 de la Bra?ov, pe care �s? le-a ratat. Din cele 20 de goluri
marcate � prima lig?, un sfert (5 reu?ite) au fost �scrise � tricoul O?elului, de la venirea
juc?torului la Gala?i � decembrie 2012. <br />Tot � partida amintit? mai sus, Alexandru
Tudorie a marcat cel de-al 50-lea gol al ro?-alb-alba?trilor � confrunt?rile directe dintre O?elul
?i FC Bra?ov, � timp ce reu?ita lui Filip a fost a 51-a.</p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Victora? Astafei (dup? meciul cu FC Bra?ov):</strong> <em>�A fost o partid?
foarte grea, cum ne a?teptam de fapt, dar cred c? jocul echipei se �bun?t??e?te de la meci la
meci ?i odat? cu asta ?i al meu. De mult nu am mai fost a?a de activ, m? simt foarte bine. P?cat
c? nu am �scris mai mult, dar important e c? am c�tigat. Sunt sigur c? � urm?toarele meciuri
vom fi mai eficien?i. Cred c? de mult nu am mai prins un meci � care s? am at�ea ocazii ?i
cred c? nu am avut nici suflu s? le concretizez pe toate. Eram pur ?i simplu dup? c�eva
sprinturi bune ?i luciditatea l?sa de dorit. Cu siguran??, era un meci foarte important pentru
clasament ?i ne sim?im foarte bine acum. Vom trata urm?torul joc cu mult mai mult? �credere.
Suntem con?tien?i c? va fi un meci foarte greu, dar din c�e am �?eles ?i conducerea va face
un pas spre noi. A?tept?m ?i noi salariile ?i o s? fie o alt? fa?? a O?elului. Probabil din cauza
ocaziilor s-a v?zut c? ar fi fost un meci mai intens ca altele. O?elul de la meci la meci
cre?te.�</em></p>  <p style="text-align: justify;"><span style="color:
#ff0000;"><strong>Victora? Astafei,</strong></span> ocup? postul de mijloca? de band?,
put�d fi folosit ?i ca atacant central dac? situa?ia o cere. Fotbalistul de 1,77m �?l?ime ?i-a
�ceput cariera � ora?ul natal, la FCM T�gu Mure?, dar a mai trecut ?i pe la Arie?ul Turda sau
Gaz Metan Media?, acolo unde a cunoscut ?i cea mai bun? perioad? a sa, marc�d de 8 ori �
16 meciuri. A fost transferat de O?elul contra sumei de 200.000 de euro ?i a �scris 6 goluri �
34 de meciuri (Liga I + Cup?) de c�d s-a mutat la Gala?i. Conform site-ului transfermarkt,
Astafei valoreaz? 850.000 de euro.</p>
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