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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" />�tors din cantonament cu echipa,
Silviu Ilie, unul dintre cei mai vechi juc?tori ai O?elului, a f?cut o frumoas? declara?ie de
dragoste � direc?ia forma?iei care l-a crescut. Fotbalistul campion � 2011 afirm? c? este
bucuros c? a putut r?m�e la forma?ia g?l??ean?. El a mai declarat c? cei din conducere au
pl?tit toate datoriile c?tre cei din lotul actual, iar acum fotbali?tii se pot g�di doar la noul
sezon.� �</p>      <p style="text-align: justify;">Silviu Ilie este un produs al Centrului de Copii ?i
Juniori de la O?elul, iar � afar? de gruparea ro?-alb-albastr? a evoluat timp de dou? sezoane,
sub form? de �prumut, la concitadina FCM Dun?rea. Ilie a contribuit la cele mai mari
performan?e din istoria clubului: c�tigarea campionatului ?i a Supercupei.<br />Juc?torul de 26
de ani a str�s 120 de partide pentru O?elul � Liga I, timp � care a marcat de cinci ori. Dou?
dintre reu?itele sale au o importan?? aparte, cele din edi?ia 2010-2011, atunci c�d a punctat
decisiv � dou? victorii uria?e, 2-1 � deplasare cu Dinamo ?i 1-0 la Craiova.<br />Ilie are � CV
?i trei selec?ii la prima reprezentativ? a Rom�iei, una la Rom�ia U23 ?i alte 16 pentru
na?ionala de tineret. <br />Din p?cate, Ilie n-a mai jucat de foarte mult timp pentru O?elul, dup?
ce a suferit o accidentare grav? la partida cu Poli Ia?i, din prima etap? a sezonului
2012-2013.</p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Silviu Ilie:</strong> <em>�Sunt bucuros
c? am r?mas � continuare la O?elul pentru c? iubesc aceast? echip?. A fost un cantonament
reu?it, ne-am preg?tit din toate punctele de vedere, acum a?tept?m �ceputul de campionat.
S-au pl?tit toate datoriile care au fost de pl?tit ?i acum suntem pe zero, am intrat pe un drum
foarte bun.�</em></p>
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