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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/paraschiv_gabriel_10.jpg" alt="Gabriel Paraschiv (FOTO Marian Brailescu)"
width="430" />Gabriel Paraschiv, juc?tor de legend? al O?elului �tre 2006 ?i 2013, a explicat
�tr-un interviu ce fel de antrenor ?i-ar dori s? fie. Dup? perioada frumoas? petrecut? la Gala?i,
�Para� s-a �tors acas?, la Moreni, unde activeaz? ca manager ?i antrenor la Flac?ra din
localitate.</p>      <p style="text-align: justify;">� acest moment echipa condus? de el se afl? pe
primul loc � Liga a IV-a din jude?ul D�bovi?a, fiind principala favorit? la promovarea � al
treilea e?alon fotbalistic. Fostul mijloca? a explicat ce filosofie �i dore?te s? impun? la echipa
morenar?, afirm�d c? modelele sale de tehnicieni sunt doi fo?ti mari antrenori ai O?elului:
Dorinel Munteanu ?i Petre Grigora?.<br /><em></em></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Gabriel Paraschiv</strong><em>: �A? vrea s? �bin rigurozitatea lui Dorinel
cu atmosfera ?i omul care era Petre Grigora?. Ei au fost antrenorii care mi-au pl?cut cel mai
mult. Cu Dorinel am c�tigat campionatul ?i am avut cele mai mari performan?e ?i cu Grigora?
sunt prieten. Era un om care se axa foarte mult pe partea motiva?ional? ?i pe partea
sufleteasc?. A? fi f?cut orice s? c�tig pe teren. Suporterilor ?i fanilor morenari nu pot dec� s?
le urez tot binele din lume. M? bucur foarte mult c? sunt al?turi de juc?tori. A? vrea s? fie �
num?r ?i mai mare al?turi de noi, pentru c? asta, dup? mine, e sarea ?i piperul fotbalului: s?
vin? spectatorii la meci, s? ne �curajeze, a?a cum o fac ai no?tri, cum au f?cut acele dona?ii
pentru club care m-au ajutat enorm ?i m? ajut? � continuare. Ce po?i s? spui despre ace?ti
fani? A? vrea ca, la un moment dat, echipa mea s? se ridice la nivelul fanilor din
Moreni!"</em></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Gabriel Paraschiv</strong> este
originar din Moreni ?i a jucat timp de 9 sezoane � culorile O?elului, fiind unul dintre cei mai
titra?i fotbali?ti din istoria echipei g?l??ene. Per total a str�s 224 de meciuri (Liga I, Cupa
Rom�iei ?i cupe europene) � tricoul forma?iei noastre, marc�d 43 de goluri, � cele peste
14000 de minute pe terenul de lupt?, cifre incredibile care-l �scriu � galeria marilor juc?tori ai
Gala?iului. �Para� se afl? pe locul 6 � clasamentul golgeterilor O?elului din toate timpurile.
<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!</p>
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