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src="images/front/avancronica.jpg" alt="Jucatorii Otelului vor protesta cla meciul cu Astra"
width="430" />Juc?torii O?elului, nepl?ti?i de dou? luni ?i f?r? prime de anul trecut, vor protesta
la meciul cu Astra Giurgiu de s�b?t?. Cei unsprezece fotbali?ti care vor intra pe teren � ajunul
Pa?telui vor purta banderole albe pe bra? pentru a trage un semnal de alarm? c?tre
reprezentan?ii TNG, principalii ac?ionari ai clubului.   <br />Fotbali?tii g?l??eni sunt deranja?i
nu doar c? nu ?i-au mai primit banii, ci ?i pentru faptul c? directorul executiv general, Remus
Pascu, reprezentantul The Nova Grup � conducerea O?elului, a declarat recent c? nu sunt
probleme financiare la echip?, iar juc?torii ar avea salariile la zi. <br />C?pitanul O?elului ?i cel
mai bun juc?tor de pe teren la partida cu Chiajna, Cristian S�ghi, chiar a tras un semnal de
alarm? imediat dup? meci, referindu-se � special la declara?ia lui Remus Pascu din zilele
precedente partidei din campionat. Marcatorul primului gol din jocul cu Concordia a ?inut s?
precizeze c? ?i-ar dori ca cei din conducerea TNG s? fie mai apropia?i de echip?, la fel cum
procedeaza directorul sportiv Gabriel Viglianti sau directorul general Narcis R?ducan.<br
/><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Cristian S�ghi</strong>:
<em>�Am avea nevoie de cineva s? fie al?turi de noi, mai ales c? nici conducerea din partea
TNG nu prea am v?zut-o al?turi de noi. Au fost ?i unele declara?ii � care reprezentan?ii
ac?ionariatului au zis c? suntem cu banii la zi ?i cu primele la zi, dar nu este chiar a?a ?i a?
vrea s? trag un mic semnal de alarm?. Vin s?rb?torile pascale ?i sunt unii colegi care au nevoie
m?car de un salariu sau o bonifica?ie prin prime, ceva. Se intr? � a doua lun? de neplat? la
noi!�</em></p>
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