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src="images/front/revista_nr.3.jpg" alt="Gabriel Paraschiv" width="430" />Veteranul O?elului,
Gabriel Paraschiv, a discutat cu suporterii pe pagina oficial? de facebook a clubului. Iat? un
rezumat al celor spuse de cel care se afl? de 7 ani � curtea clubului g?l??ean:   <br
/><strong>Gabriel Paraschiv</strong>: <em>�M? simt bine, am re�ceput alerg?rile dup?
accidentare ?i sper s? reintru c� mai cur�d. Mai sunt cinci etape p�? la finalul anului 2012 ?i
sper s? prind c�eva din ele. Sunt convins c? echipa �i va reveni, nu aceasta este valoarea
noastr?. Am demonstrat-o � nenum?rate r�duri. Ve?i vedea, ne vom reveni, �s? avem mare
nevoie de sprijinul fanilor. Nu ne g�dim la retrogradare, este drept c? trebuie s? fim precau?i,
�s? noi ne dorim s? ajungem � alt? zon? a clasamentului. Atmosfera din vestiar nu poate fi
una tocmai bun? c�d ai rezultate nesatisf?c?toare. Ne lipse?te r?utatea necesar? ob?inerii
victoriei. Asta, dup? p?rerea mea, depinde de r?utatea �tre ghilimele a fiec?rei persoane care
intr? � teren. Nu �seamn? �s? c? situa?ia va r?m�e a?a �cordat?. Suntem con?tien?i c?
depinde numai de noi s? ie?im din aceast? pas? proast?. � via?a fiec?rei echipe apar ?i astfel
de momente. Important este s? ?tim s? trecem c� mai repede peste ele. Nu este u?or ?i, din
p?cate, f?r? sprijinul fanilor este foarte greu. Simt c? putem �vinge Vasluiul! Motiva?ia nu
dispare de la un sezon la altul ?i pentru mine personal e important s? c�tig fiecare meci.
Suntem aproape de finalul unui ciclu care se va �cheia � var? ?i personal cred c? ar trebui s?
apreciem mai mult rezultatele care au fost p�? acum, pentru c? nu cred c? cineva spera ca
O?elul s? fie vreodat? campioan?. Important este ca acum s? ducem la bun sf�?it sezonul �
curs, asta �semn�d o clasare c� mai onorabil? ?i, de ce nu, o participare c� mai lung? �
Cup?. Apoi, de ce nu ne-am g�di iar??i la locul 1? Dup? un an � care echipa a pornit destul de
greu din pricina diferitelor probleme, mai mult sau mai pu?in obiective, cu lini?te, mult? munc?,
seriozitate ?i nu � ultimul r�d cu o bun? sus?inere financiar? putem ajunge din nou acolo unde
am fost. Dac? voi r?m�e � continuare la echip? nu pot afla dec� dup? terminarea contractului
de juc?tor sau c�d mi se va propune altceva. Dar, indiferent de ce se va �t�pla � viitor, O?elul
?i suporterii s?i adev?ra?i vor r?m�e ca cea mai frumoas? amintire din cariera mea de fotbalist.
Nu m? tenteaz? o carier? � antrenorat, dar niciodat? s? nu spui niciodat?. Nu e treaba noastr?,
a juc?torilor, s? facem aprecieri la adresa noului ac?ionariat, deoarece n-am intrat de multe ori
� contact cu dumnealor. Domnul primar Stan a r?mas aproape de echip?. Lui Dorinel � urez
success la Dinamo, dar dup? meciul cu noi!�</em></p>
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