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o?elar? Gabriel Paraschiv, actualmente antrenor la Flac?ra Moreni, echip? din Liga a IV-a a
reu?it o calificare de senza?ie � Faza a 5-a a Cupei Rom�iei, acolo unde ar putea �t�ni chiar
pe O?elul Gala?i! �tr-un interviu acordat celor de la ProSport, fostul lider al echipe care a luat
campionatul � 2011, a atins ?i subiecte legate de O?elul, de fo?tii s?i colegi ?i de problemele
actuale ale forma?iei de la Dun?re.</p>      <p style="text-align: justify;"><strong>Gabriel
Paraschiv:</strong> <em>�Liviu Antal mi-a trimis bani de prim? pentru b?ie?i, ne-au ajutat ?i
fo?tii mei colegi, Viglianti ?i Sipovic. Petre Grigora? m-a �trebat: �Te enerveaz? b?ie?ii, Gabi?
Vezi acum cum este!?�. Iar sfatul pe care mi l-a dat a fost s? am r?bdare. C� mai mult?
r?bdare. R�?, Neagu ?i Pena mi-au trimis ghete pentru fotbali?tii mei. Sunt gesturi foarte
frumoase. Tinerii din echipa mea trebuie sprijini?i pentru c? apas? o mare presiune pe ei atunci
c�d li se acord? o aten?ie suplimentar? ?i sunt eticheta?i� �Micul Messi�, �Micul Hagi�. Eu
aveam 30 de ani, d?dusem 7 goluri pentru O?elul � primele etape ?i tot n-am ?tiut s? gestionez
situa?ia ap?s?toare. Din staff-ul O?elului mai ?in leg?tura doar cu trei persoane: cu Lauren?iu
Candrea, cu directorul executiv ?i cu maseurul. Sunt � continuare la Gala?i mai mul?i fotbali?ti
care nu ?i-au valorificat �tregul lor poten?ial sau nu le-a fost valorificat. ?i c�d spun asta m?
refer la Cojoc sau la Chipirliu, Dajbog sau Stoian. Sunt mai mul?i care merit? s? joace ?i s?
arate tot ce ?tiu poate ?i la alt? echip?. Dar cu mult? munc?... Uite, avem exemplul lui Cornel
R�?. Nu a fost talentat, dar prin mult? munc? a ajuns s? c�tige deja 4 titluri de campion al
Rom�iei, Cupe, Supercupe. Totul prin mult? munc?. � afar? de dou?-trei echipe... e o pl?cere
s? m? uit la Liga 1. Astra ?i Viitorul joac? cel mai frumos fotbal dup? primele opt etape. Ele
joac? din pasiune, pentru alte echipe a devenit o corvoad? campionatul. Mie mi se pare destul
de atractiv campionatul, a?a cum era � perioada � care eu jucam la O?elul. Eu sunt mai
na?ionalist ?i tind s? cred c? mul?i dintre fotbali?tii str?ini din prezent nu ridic? valoarea
campionatului. Atunci c�d am c�tigat campionatul a fost momentul de cotitur?. Gestionarea
acelor bani din Liga Campionilor s-a f?cut gre?it ?i iat? c? mi-e team? s? nu avem parte de un
nou caz Unirea Urziceni. O?elul e parte din via?a mea, suf?r c�d v?d ce se �t�pl? acolo ?i
sper s? nu se desfiin?eze. Singurul regret din acea perioad? este c? n-am jucat mai mult � Liga
Campionilor, dar am tr?it totu?i ni?te momente, cum e meciul de pe Da Luz, Benfica - O?elul
1-0, � care m-am sim?it cu adev?rat fotbalist.�</em></p>  <p><em><img style="margin: 5px
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