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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/milea_ciprian_stefan.jpg" alt="sursa foto: lpf.ro" width="430" />Ultima partid?
din sezonul 2013-2014 a fost o premier? pentru O?elul care a scos un punct pentru prima oar?
� istorie pe terenul Stelei! Chiar ?i a?a, echipa noastr? are un palmares dezastruos �
deplasare contra forma?iei din Ghencea, av�d o victorie, un egal ?i nu mai pu?in de 24 de
�fr�geri.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">O alt? premier? ro?-alb-albastr? a
reprezentat-o ?i primul gol al meciului respectiv, acesta fiind marcat cu capul de c?tre Ciprian
Milea, care nu mai reu?ise s? �scrie vreodat? pentru O?elul!<br />Ciprian ?tefan Milea 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 atunci niciun meci � tricoul ro?-alb-albastru, el fiind � recuperare dup? o accidentare
deosebit de grav?, urmat? de dou? opera?ii la genunchi. A fost �prumutat o perioad? la
Fortuna Brazi, de unde a revenit acum un an. Mijloca?ul a fost crescut de Dun?rea ?i a mai
trecut pe la Petrolul, iar la nivelul primei divizii jucase doar pentru Politehnica ?i CSMS Ia?i p�?
� acest sezon. Per total a str�s 23 de meciuri � toate competi?iile pentru O?elul, av�d un gol
marcat ?i dou? pase decisive � cele 1451 de minute jucate. Mijloca?ul central, care a fost
folosit foarte des ?i ca funda? dreapta sau chiar st�ga � acest campionat, este unul dintre
pu?inii juc?tori care ar mai putea r?m�e la O?elul ?i din aceast? var?, av�d � vedere c? se
anun?? plec?ri � mas? de la clubul de la malul Dun?rii. El ?i-a depus memoriu la LPF, dar nu
pentru a deveni liber de contract, ci pentru a-?i primi salariile restante.</p>
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