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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;" alt="Victor Astafei
" src="images/front/astafei_victorass.jpg" height="250" width="430" />De?i s-a crezut ini?ial c?
fotbalistul Victor Astafei ar fi plecat gratis la Petrolul Ploie?ti � aceast? var?, se pare c? lucrurile
nu au stat chiar a?a, iar O?elul ?i-a cerut drepturile la instan?ele din fotbalul rom�esc. Astfel,
Camera Na?ional? pentru Solu?ionarea Litigiilor din cadrul Federa?iei Rom�e de Fotbal a
admis cererea clubului nostru a?a cum a fost ea formulat?, privind pretentiile financiare fa?? de
echipa din Ploie?ti. Acest lucru �seamn? c? Petrolul trebuie s? pl?teasc? o sum? care nu a fost
dezv?luit?, forma?ia ploie?tean? fiind � pericol de a fi depunctat?, dac? mai �t�zie mult cu
plata banilor.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">V? reamintim faptul c? Victor Astafei
s-a transferat � aceast? var? la Petrolul. Ini?ial s-a crezut c? acesta ar fi renun?at la salariile pe
care le mai avea de primit pentru a deveni liber de contract ca s? poat? ajunge la Ploie?ti, el
av�d la cea vreme o �?elegere semnat? cu O?elul care se �tindea pe �c? doi ani! P�? la
urm? se pare c? cele dou? cluburi s-ar fi �?eles asupra unei sume care nu a fost dezv?luit?,
bani pe care prahovenii nu i-au mai pl?tit. �<br /><strong>Victora? Astafei</strong> (27 de ani)
este 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 8 goluri � 45 de meciuri (Liga I + Cup?) dup? mutarea la Gala?i. Chiar dac? la O?elul nu
mai era apreciat, Astafei a devenit � var? un juc?tor interesant pentru mai multe cluburi din
Liga I, mai ales c? ?i el ?i-a dorit s? renun?e cu orice pre? la contractul cu gruparea
ro?-alb-albastr?, date fiind condi?iile de neplat? a salariilor timp de cinci luni.</p>
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