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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/ilie_silviu.jpg" alt="Silviu Ilie" width="430" />Funda?ul st�ga Silviu Ilie a
revenit de cur�d la antrenamentele echipei, ba mai mult a intrat pentru prima oar? �tr-un joc
oficial (la �satelit�) dup? 1 an ?i 3 luni de la o grav? accidentare, suferit? � prima etap? a
sezonului trecut.</p>      <p style="text-align: justify;">Foarte mul?i s-au �trebat de ce juc?torul
de 25 de ani a avut nevoie de o perioad? at� de mare de recuperare. Imediat dup? ce s-a
�tors de la Bologna, Ilie a f?cut c�eva declara?ii surprinz?toare, pe care le-a negat �s?
imediat dup?. El a dat vina pe staff-ul medical, dar ?i pe felul � care a fost tratat de actuala
conducere, spun�d c? a fost nevoit s? se trateze pe cheltuiala sa, de?i avea asigurare, iar
facturile numai ieftine nu au fost. La numai o zi dup? apari?ia acestor declara?ii, fotbalistul a
negat totul pentru site-ul oficial, ajung�d probabil la o �?elegere cu actuala conducere� <br
/><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Silviu Ilie (18
octombrie):</strong> <em>"Mi s-a rupt tendonul lui Ahile. Dup? o opera?ie la Bucure?ti am stat
dou? luni � ghips ?i nu ar fi trebuit. Mi s-a atrofiat mu?chiul ?i de aici au urmat numai probleme.
Trebuia s?-mi fie pus? o atel? ghipsat?, ca altor fotbali?ti. De cur�d am ajuns � ?ar?, de la
Isokinetic Medical din Bologna, unde am efectuat recuperarea ?i de c�eva zile am re�ceput
antrenamentele. Eu trebuia s? ajung la Bologna din prim? faz?, vorbisem cu cei de la club s?
m? sus?in?, dar nu au fost de acord. Am mers pe cheltuiala mea, adic? 10.000 de euro. At�
m-au costat c�eva s?pt?m�i � Italia. ?i re?ine?i c? nu am m�cat o dat? � ora?. Ajungeam
diminea?a la ora 10:00 la spital, aveam antrenament p�? la 13:00, m�cam un sandwich,
fiindc? at� �i permiteam. St?team pe ni?te b?nci �tins ca s? m? odihnesc ?i apoi la ora 15:00
reluam antrenamentele. Nu aveam timp s? merg acas? � acest interval ?i nu aveam bani cu ce
s? ajung. A fost foarte greu. O?elul nu m-a tratat ca pe un fotbalist profesionist. M-am sim?it
aruncat ca o c�p?. Clubul se folose?te de tine ca juc?tor, c�tig? milioane de euro din
Champions League ?i din campionat ?i c�d te accidentezi nu te mai bag? nimeni � seam?. Te
arunc? la co? ca pe o c�p? care s-a murd?rit ?i nu o mai spal?. A?a m-am sim?it eu. Plus c?
aveam asigurare medical? f?cut? de club. N-am primit nimic de pe urma acestei poli?e ?i dac?
am pus ?i eu c�eva �treb?ri mi s-a r?spuns scurt: Cum justifici tu c? noi am luat banii? Denis
Alibec m-a ajutat enorm. Am fost la el acas? la Bologna, am m�cat de c�eva ori dup?
antrenamente, e un b?iat super. Suntem prieteni ?i vreau s?-i mul?umesc pentru tot ajutorul
oferit c� am fost la Bologna."</em><br /><strong></strong></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Silviu Ilie (19 octombrie, pentru site-ul oficial):</strong> <em>�Nu credeam c?
se va ajunge � aceast? situa?ie � urma unui simplu interviu � care eram rugat s? prezint cum
a decurs perioada grea de recuperare. Niciodata nu am atacat ?i nici nu voi ataca clubul la care
am crescut ?i al?turi de care am f?cut cele mai mari performan?e. Sunt bucuros c? am revenit
pe gazon ?i promit c? voi da, ca ?i p�? acum, totul pentru O?elul !�</em></p>  <p
style="text-align: justify;">Silviu Ilie este n?scut � Gala?i ?i este unul dintre cele mai bune
produse ale fotbalului de pe aceste meleaguri. El a mai evoluat � cariera sa la concitadina
Dun?rea, sub form? de �prumut, �tre 2005 ?i 2007. Apoi a revenit la O?elul unde a str�s per
total 120 meciuri, marc�d 5 goluri ?i devenind campion � 2011! De asemenea, num?rul 14 pe
tricou de la O?elul, are 3 prezen?e � na?ionala de seniori a Rom�iei, a fost om de baz? al
reprezentativei U21 a Rom�iei, cu 16 jocuri, plus �c? 1 meci � selec?ionata U23.</p>
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