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<p style="text-align: justify;" /><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/paraschiv_gabriel.jpg.jpg" alt="Un simplu gol, dar un pas urias pentru Otelul!"
width="430" />Poate cel mai iubit ?i respectat juc?tor din perioada modern? a O?elului, Gabriel
Ioan Paraschiv a ales s? spun? adio suporterilor g?l??eni, dup? 8 ani � care a muncit din greu
pentru ridicarea culorilor ro?-alb-albastre. I-a ie?it din plin, cu el � teren echipa noastr?
adjudec�du-?i un titlu de campioan? � 2011 ?i particip�d � Liga Campionilor.   Bine�?eles
acesta a fost doar v�ful, dar �Para�, a?a cum � alint? fanii sau colegii, a tr?it ?i clipe grele,
dar ?i frumoase la O?elul. Apropierea fa?? de suporteri s-a v?zut p�? la cap?t, el aleg�d s?-?i
ia adio printr-o scrisoare deschis?. Iat? con?inutul acesteia, cu men?iunea c? cei din conducere
au precizat faptul c? lui Gabriel Paraschiv i-a fost propus deja un post administrativ odat? cu
rezilierea de comun acord a contractului de juc?tor. <br /><span style="font-size:
10pt;"><em>"Dragi O?elari, </em></span><br /><span style="font-size: 10pt;"><em>Aproape 8
ani de munc? ?i implicare total? au trecut. � ace?ti 8 ani, am �cercat s? dau totul pentru
aceast? echip? ?i pentru voi, suporterii ei minuna?i. Am realizat performan?e cu ajutorul pe
care mi l-a?i oferit. Am trecut prin momente grele ?i prin clipe pe care nici nu le visam, dar
vreau s? ?ti?i c? au fost 8 ani � care m-am bucurat ?i am pl�s al?turi de voi. Din p?cate, �
acest moment m? simt inutil echipei c?reia i-am dat tot ce am avut mai bun ?i cred c? e
momentul s? ne desp?r?im. Sper�d c? � to?i ace?ti ani v-am adus pu?in mai mult? bucurie �
suflet, permite?i-mi s? v? mul?umesc vou?, suporterilor, colegilor fo?ti sau actuali, tuturor
antrenorilor, pre?edin?ilor, doctorului, masorilor ?i tuturor celor care lucreaz? sau au lucrat
pentru O?elul Gala?i, pentru sus?inerea de care m-am bucurat � ace?ti 8 ani. Voi r?m�e
suporter necondi?ionat al O?elului. Cu deosebit respect, Gabriel Paraschiv
(10)".</em></span></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Narcis R?ducan:</strong>
<em>"� mul?umim lui Gabriel Paraschiv pentru toat? perioada petrecut? la O?elul, de?i nu a
fost dorin?a noastr? de a �cheia aceast? colaborare frumoas? �tins? pe decursul a 8 ani. Vom
dezvolta acest subiect � apropierea urm?torului meci de pe teren propriu, atunci c�d vom
organiza o serie de evenimente ce vor marca cum se cuvinte aceast? born? important? din
istoria O?elului. Paraschiv a fost ?i va r?m�e un stindard al clubului nostru, tocmai din acest
motiv � vom propune ca din iarn? s? colabor?m pe linie administrativ?. Oricare ar fi decizia lui,
va beneficia mereu de respectul nostru, al tuturor o?elarilor!"</em></p>
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