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/>Forma?ia lui Gheorghe Hagi nu s-a mul?umit doar cu unul din c?pitanii O?elului, ci l-a luat ?i
pe liderul vestiarului din prima parte a sezonului, Constantin Mi?el?ricu. Acesta a plecat deja �
cantonament cu echipa const?n?ean?, el fiind f?r? angajament dup? ce ?i-a reziliat contractul
cu O?elul cu pu?in timp �ainte de terminarea campionatului. Tot la echipa dobrogean? va juca
?i fostul campion cu O?elul, Ioan Filip, dar ?i cel mai bun juc?tor din sezonul trecut, Florin
Cernat.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">De?i a fost transferat de O?elul �c? din
2011, Mi?el?ricu a debutat � echipa noastr? abia � 2013, la un meci cu Concordia Chiajna,
c�d a fost titular ?i intergralist �locuindu-l cu succes pe suspendatul Sergiu Costin. Constantin
Mi?el?ricu provine dintr-o familie de arom�i din Tulcea ?i era considerat � ora?ul din jude?ul
vecin o mare speran?? ?i un juc?tor ce se poate integra la orice echip? din prima lig? a
Rom�iei. Funda?ul central a sosit la Gala?i � ianuarie 2011, de la Delta Tulcea, dar nu a reu?it
s? se impun? la echipa antrenat? de Dorinel Munteanu, nefiind introdus nici m?car un minut �
Liga I, � anul � are echipa noastr? a luat campionatul. � schimb a fost folosit mai des la
�satelit� � Liga a III-a. Cu toate acestea a prins medalia de campion. Imediat s-a pus
problema �prumutului, mai multe forma?ii de Liga II-a lupt�du-se pentru a-l �regimenta.
Mi?el?ricu a ales S?geata N?vodari ?i a devenit titular de drept � centrul ap?r?rii dobrogenilor
str�g�d 25 de meciuri �tr-un sezon. ?i-a continuat forma bun? acas?, fiind �prumutat apoi la
Delta Tulcea, unde a fost om de baz? cu 20 de meciuri � care a fost integralist ?i s-a b?tut la
promovare, f?r? succes �s?. A venit �s? ?i momentul lui la O?elul, antrenorii germani Lienen
?i Weiss baz�du-se mult pe el. � vara trecut? a devenit c?pitanul echipei, str�g�d 37 de
meciuri � tricoul ro?-alb-albastru � toate competi?iile, marc�d ?i un gol.</p>
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