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Petre Grigoras: “Transferul lui Gabriel Matei nu
trebuia facut public!”
Antrenorul celor de la Pandurii Tg. Jiu, Petre Grigoras, a declarat ca isi
doreste ca niciun jucator de baza sa nu plece de la echipa in acest sezon si ca
tocmai din acest motiv a fost de acord ca fundasul Gabriel Matei sa fie cedat
la Steaua abia din vara. Grigoras a precizat insa ca nu trebuia ca transferul sa
fie facut public.
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"Eu am insistat ca nici un jucator de baza sa nu plece de la Pandurii pana in vara, iar scopul e
unul foarte clar, in situatia in care suntem nu ne putem permite asta. Matei e unul dintre cei vizati.
A fost dorinta clubului ca el sa plece la Steaua si eu nu ma puteam opune pentru ca nu sunt
patron de club. Din punctul meu de vedere este o mare greseala ca s-a anuntat acest transfer de
acum, pentru ca poate fi cu doua taisuri, jucatorul poate fi cu gandul mai mult la viitoarea lui
echipa si noi putem sa nu mai avem atata incredere ca el va pune piciorul sau nu la meciurile
care au mai ramas din retur. Nu mi se pare o idee buna ca s-a dat publicitatii acest transfer. Sa
dea Dumnezeu ca el sa poata evolua foarte bine pana in vara si la noi, iar din vara sa speram ca
nu va fi un simplu trecator pe la Steaua, cum au fost suficient de multi jucatori! Acolo presiunea e
mare, concurenta e mare si orice greseala te poate arunca undeva pe la echipa a doua si sa faci

bureti acolo, cum s-a intamplat cu marea speranta a fotbalului romanesc, Andrei Ionescu, care
de cativa ani joaca pe la echipa a doua", a declarat Grigoras pentru Mediafax. Acesta intelege
totusi entuziasmul jucatorului de a pleca la Steaua cat mai repede. "Nu stiu daca exista jucator in
tara care sa refuze Steaua, e un brand puternic, e o echipa care se bate tot timpul la titlu si nu
poti sa condamni jucatorul ca si-a dorit acest transfer. Sper doar ca el sa ramana cu picioarele pe
pamant cum a fost si in tur si evolutia lui din retur sa fie cel putin la fel de buna. Eu cred ca Matei
va constientiza faptul ca numai avand continuitate in evolutii va putea sa creasca in valoare si
scopul lui este sa se pregateasca foarte bine pentru ca nu se poate duce nepregatit acolo sau cu
evolutii foarte slabe in retur pentru ca ar pleca cu un handicap. Eu am incredere pentru ca el e un
baiat de caracter si un baiat cu tinuta si sper ca aceasta trecere la Steaua sa nu-l afecteze
negativ, sa nu-l ameteasca prea mult si sa ramana realist", a adaugat Grigoras.
? Pana acum, singurul jucator din lotul de baza al Pandurilor care a parasit echipa din Tg. Jiu
este portarul Marius Popa, care a fost transferat la “U” Cluj.
1

Steaua l-a cumparat pe Gabriel Matei
ADRESA: http://crct.ro/naEF
Sefii Stelei au semnbat in aceasta dupa amiaza un contract pe cinci ani cu
Gabriel Matei, 21 de ani, de la Pandurii Targu Jiu. Acesta nu se va alatura
lotului antrenat de Marius Lacatus in aceasta iarna.
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Gabi Matei: “Am sanse reale sa joc la Steaua”
ADRESA: http://crct.ro/naF1
Jucatorul care abia a semnat cu Steaua, Gabi Matei, de la Pandurii, declara
ca nu ii place sa iasa in cluburi si ca are sanse sa se impuna in Ghencea.
Antrenorul gorjenilor, Petre Grigoras, crede ca nu este usor de jucat la
Steaua.
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