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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/paraschiv_autografe.jpg" alt="Gabriel Paraschiv - un simbol al Otelului"
width="430" />M�ne, 30 noiembrie, cu �cepere de la ora 17.00, la Teatrul Muzical �Nae
Leonard�, fotbalistul Gabriel Paraschiv va fi premiat � cadrul unui eveniment al Prim?riei. Cel
mai probabil �Para� va deveni cet??ean de onoare al ora?ului nostru, distinc?ie pe care a
primit-o ?i Sergiu Costin dup? c�tigarea titlului � 2011. Evenimentul a fost propus de primarul
Marius Stan, fostul director general al clubului O?elul.</p>    <br />  <p style="text-align:
justify;">Gabriel Paraschiv (35 de ani) a plecat la �ceputul s?pt?m�ii de la O?elul, declar�d c?
se simte inutil echipei cu care a avut cele mai mari performan?e din carier?. Fotbalistul originar
din Moreni (jud. D�bovi?a) se afla la cel de-al 9-lea sezon � culorile ro?-alb-albastre. Per total
a str�s 216 meciuri (Liga I, Cupa Rom�iei ?i cupe europene) � tricoul echipei noastre, marc�d
41 de goluri, � peste 14.000 de minute pe terenul de lupt?, cifre incredibile care-l �scriu �
galeria marilor juc?tori ai Gala?iului. �Para� se afl? pe locul 4 � clasamentul all-time al
golgeterilor, el egal�du-l pe Valentin ?tefan cu 41 de goluri. Sezonul acesta, "Para" a evoluat �
8 partide, str�g�d doar 175 minute jucate ?i nereu?ind niciun gol. Cu toate acestea numele
s?u este sinonim cu performan?a la O?elul, cu el � teren echipa noastr? c�tig�d primele
trofee din istorie: Cupa UEFA Intertoto � 2007, campionatul na?ional ?i Supercupa � 2011.<br
/>Conducerea clubului O?elul a anun?at c? � va premia la r�dul ei pe Gabriel Paraschiv
�aintea partidei cu Steaua, propun�du-i deja juc?torului de 35 de ani un post � organigrama
clubului, la fel cum s-a �t�plat cu Alejandro Viglianti.</p>
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