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/>FC O?elul a avut una din cele mai slabe campanii de transferuri din istorie, lucru datorat �
mare parte bloc?rii conturilor de c?tre ANAF. Sechestrul a fost oprit � cele din urm?, iar acum
cei din conducere �earc? cu disperare s? legitimize fotbali?ti pentru noul sezon.</p>      <p
style="text-align: justify;">De altfel, perioada de transferuri nu se opre?te odat? cu �ceperea
noului campionat, ci va dura p�? la �ceputul lui septembrie, deci, teoretic, se mai pot aduce
juc?tori, dar se pare c? interesul ?i mai mare este acela de a vinde c�iva fotbali?ti, cu Iorga ?i
Neagu � capul listei. <br />Primul transfer nu putea fi altul dec� cel al lui Ciprian Milea,
mijloca?ul antren�du-se de altfel � pauza dintre sezoane cu O?elul. El a fost �prumutat p�? la
iarn? de la Fortuna Brazi, echip? ce � de?ine ?i care are o str�s? leg?tur? cu forma?ia
noastr?, omul de leg?tur? fiind patronul Radu C?lin, un apropiat al trupei de la malul Dun?rii ?i
� trecut. Dac? d? randamentul scontat, Milea va fi achizi?ionat definitiv de c?tre clubul
ro?-alb-albastru la iarn?. Interesant este totu?i c? mijloca?ul a apar?inut O?elului � trecutul
recent, dar a fost l?sat liber s? plece, iar acum este r?scump?rat.<br /><strong>Ciprian ?tefan
Milea</strong> este g?l??ean la origini ?i a sosit gratis la O?elul la �ceputul lui 2011 de la
Politehnica Ia?i, dar nu a jucat niciun meci � tricoul ro?-alb-albastru, el fiind � recuperare dup?
o accidentare deosebit de grav?, urmat? de dou? opera?ii la genunchi. Mijloca?ul a fost crescut
de Dun?rea ?i a mai trecut pe la Petrolul, dar a jucat la nivelul primei divizii doar pentru
Politehnica ?i CSMS Ia?i. Sezonul trecut a fost poate cel mai bun al lui, chiar dac? ie?enii au
retrogradat, av�d 4 goluri � 30 de meciuri.</p>
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