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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
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width="430" />Legenda 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, unde va
�t�ni pe CS Mioveni din Liga a II-a. Fostul lider al echipei care a luat campionatul � 2011 a
vorbit recent din nou despre ce s-a �t�plat la O?elul, mai ales dup? primirea banilor din
Champions League.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;"><strong>Gabriel
Paraschiv</strong>: <em>�Mi-a f?cut pl?cere s? m? �torc acas?, pe stadionul pe care am
�ceput fotbalul. Am sim?it nevoia s? �cep o nou? activitate, dar tot acas?. Am �ceput doar cu
copii din zon?, iar acest lucru se vede � parcursul bun din Cupa Rom�iei ?i din campionat. La
Moreni e un program � care juc?torii se antreneaz? zilnic, au toate condi?iile pentru a face
performan??. Mul?i dintre ei sunt �c? elevi la Liceul cu Program Sportiv din localitate. Am avut
2000 de spectatori la meci. Pe mine m? �c�t? c? am reu?it s? readuc lumea al?turi de echip?.
Ei au venit ?i dup? rezultatele foarte bune pe care le-am avut, dar ?i datorit? faptului c? echipa
este format? din copii din localitate ?i din zonele limitrofe. <strong>�i pare nespus de r?u de
ceea ce se �t�pl? la O?elul. Acei bani din Champions League au fost gestiona?i gre?it. Am
sim?it pe propria mea piele ce �seamn? ca un club s? nu-?i aprecieze munca. ?in leg?tura cu
c�iva oameni de la Gala?i. Situa?ia nu este deloc roz, probabil O?elul se va desfiin?a. �
momentul � care nu mai ai nevoie de un om, te duci, � str�gi m�a ?i � spui cum stau
lucrurile.</strong>�</em></p>
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