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/>Zvonurile cum c? Paraschiv se �dep?rteaz? tot mai mult de O?elul prind contur. Juc?torului
de 35 de ani � expir? contractul la iarn?, iar echipa la care s-a format ca fotbalist � vrea �apoi
acas?.</p>      <p></p>  <p style="text-align: justify;">Primul s?u antrenor, Marian Vasilache, a
explicat c? Paraschiv va reveni din prim?var? la Flac?ra Moreni din postura de juc?tor, dup?
care ar urma s? preia o func?ie � conducerea tehnic? sau cea administrativ?, cum i se
promisese ?i la O?elul acum ceva timp, de?i se pare c? oferta nu mai este acum de actualitate.
De altfel, conducerea ro?-alb-albastr? nu a anun?at nimic despre o posibil? prelungire a
�?elegerii, iar �Para� a afirmat mai � glum?, mai � serios c? ?i-a g?sit deja echip?, la el
acas?. CSM Flac?ra Moreni se afl? pe primul loc � Liga a IV-a - seria jude?ului D�bovi?a.<br
/>Gabriel Paraschiv este originar din Moreni ?i se afl? la cel de-al 9-lea sezon � culorile
ro?-alb-albastre, fiind cu siguran?? cel mai titrat juc?tor din actualul lot al O?elului. Per total a
str�s 208 meciuri (Liga I, Cupa Rom�iei ?i cupe europene) � tricoul echipei antrenate de
Ionu? Badea, marc�d 41 de goluri, � 14437 de minute pe terenul de lupt?, cifre incredibile
care-l �scriu � galeria marilor juc?tori ai Gala?iului. �Para� se afl? pe locul 5 � clasamentul
golgeterilor O?elului din toate timpurile, care arat? astfel: 1. Viorel T?nase - 62 goluri, 2. Ion
Viorel � 45 goluri, 3. Costin Male? - 42 goluri, 4. Vali ?tefan ?i Gabriel Paraschiv � 41 goluri.
Sezonul acesta, "Para" a evoluat � 6 partide, str�g�d 139 de minute jucate.<br />El i-a c�tigat
pe fanii g?l??eni ?i nu numai dup? ce a cerut mic?orarea salariului �tr-un moment � care nu
era mul?umit de jocul s?u. De asemenea, a fost primul c?pitan de dup? retragerea legendarului
Viorel T?nase, ceea ce arat? �c? o dat? importan?a major? pe care a avut-o � fotbalul
g?l??ean. Cu el � teren, O?elul a c�tigat campionatul ?i Supercupa Rom�iei, dar si Cupa
UEFA Intertoto.<br /><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Marian
Vasilache (antrenor Flac?ra Moreni):</strong> <em>��tr-adev?r, Paraschiv va reveni din iarn?
la Moreni, c�d va �cheia conturile cu O?elul. Pentru �ceput, acesta vrea s? ajute Flac?ra din
postura de juc?tor, iar apoi poate ocupa o func?ie � conducerea tehnic? sau cea
administrativ?. Dup? mai multe discu?ii avute cu el, am �?eles c? dore?te re�toarcerea acas?,
pentru a pune um?rul serios la �bun?t??irea fotbalului morenar. Vrea s? ajute din toate
punctele de vedere Flac?ra, pentru a vedea din nou clubul acolo unde � este locul. Paraschiv a
fost atras �totdeauna de echipa care l-a lansat � fotbalul mare. El revine din iarn? acas? ?i
datorit? faptului c? so?ia ?i copilul stau la Moreni.�</em><br /><strong></strong></p>  <p
style="text-align: justify;"><strong>Mircea Petrescu (antrenor secund Flac?ra Moreni):</strong>
<em>�Ar fi extraordinar ca Paraschiv s? revin? la Flac?ra. Un asemenea fotbalist va fi primit
mereu cu bra?ele deschise � fotbalul morenar.�</em></p>
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