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Gala?i a am�at � dou? r�duri reunirea lotului, iar acest lucru poate fi pus ?i pe seama faptului
c? � lot mai sunt doar o m�? de juc?tori. Cum transferurile au curs �tr-o singur? direc?ie, mai
exact doar la capitolul plec?ri, Dun?rea B?tr�? �cearc? s? dea c�eva idei celor din conducere
cu privire la completarea lotului pentru sezonul urm?tor. Bun?oar? nu putem trece peste faptul
c? unul dintre fo?tii campioni cu O?elul Gala?i, Silviu Ilie, este momentan liber de contract. �
cazul � care acesta nu ?i-ar g?si echip?, poate c? ar fi o idee bun? ca cei din conducere s?-l
contacteze pentru a crea o nou? forma?ie care s? aib? ?anse de promovare, � jurul unor
g?l??eni precum Ilie. Juc?torul de 27 de ani a fost declarat liber de contract la �ceputul lunii de
c?tre Camera Na?ional? pentru Solu?ionarea Litigiilor din cadrul FRF, deoarece nu ?i-a primit
banii de la ASA Tg. Mure?, forma?ia la care a fost legitimat � returul sezonului trecut.  <br
/>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 defuncta FCM
Dun?rea. Ilie a contribuit la cele mai mari performan?e din istoria clubului, c�tigarea
campionatului ?i a Supercupei ?i din acest motiv a fost trecut de Dun?rea B?tr�? pe lista celor
50 de legende ale clubului nostru.<br />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. Din p?cate, Ilie a stagnat mult, dup? ce a
suferit o accidentare grav? la partida cu Poli Ia?i, din prima etap? a sezonului 2012-2013.</p>
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