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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;" alt="Silviu Ilie a
revenit pe postul sau" src="images/front/ilie_silviu.jpg" height="250" width="430" />Juc?torul de
band? st�g?, Silviu Ilie, a revenit dup? 17 luni �tr-un meci oficial al O?elului! Fotbalistul de 25
de ani se preg?tea normal de aproximativ dou? luni, el evolu�d deja cu succes � mai multe
partide la �satelit� � Liga a III-a. El a intrat � minutul 79 al jocului cu Steaua, schimb�du-l pe
Mi?el?ricu, iar � teren i-a luat locul lui Milea care era folosit ca improviza?ie pe postul de
funda? st�ga.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Reamintim faptul c? Ilie nu a mai jucat
�tr-o partid? de Liga I de 1 an ?i 5 luni, accident�du-se foarte grav � chiar prima etap? a
sezonului 2012-2013. A urmat o opera?ie complicat?, dup? care gips ?i c�je ?i apoi o perioad?
de recuperare extrem de lung?. Revenirea lui Silviu Ilie poate fi de bun augur, deoarece O?elul
a avut probleme colosale pe banda st�g? � ultima perioad?. Dan Popescu ?i Lucian Murgoci
nu au reu?it s? se impun?, ba mai mult s-au ?i accidentat � c�eva ocazii, antrenorul german
Ewald Lienen fiind nevoit asear? s?-l foloseasc? pe mijloca?ul central Ciprian Milea pe acel
post greu �cercat.�� �<br />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 121 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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