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<p style="text-align: justify;"><img src="images/front/ilie_silviu.jpg" alt="Silviu Ilie"
style="margin-top: 5px; margin-right: 5px; float: left;" />Clubul nostru a �plinit 50 de ani de
istorie, iar Dun?rea B?tr�? s?rb?tore?te acest num?r jubiliar printr-o serie de articole dedicate
celor 50 de legende ale O?elului, alese de noi ?i prezentate �tr-o ordine aleatorie. Cum nu
exist? o dat? exact? de fondare a clubului, iar sigla ?i actele oficiale ale FC O?elul indic? doar
anul 1964, suporterii au privilegiul de a se bucura pe tot parcursul anului 2014, a?a c? � fiecare
s?pt?m�? vom prezenta un nou om care a ridicat numele forma?iei noastre la rang de mare
echip?. Ast?zi a venit r�dul unui campion cu O?elul.</p>      <p style="text-align:
justify;"><strong>Cel mai vechi din lotul actual</strong></p>  <p style="text-align: justify;">Silviu
Ilie s-a n?scut pe 27 iunie 1988 ?i e un g?l??ean get-beget. � ciuda v�stei de doar 25 de ani,
este unul din veteranii lotului, el lu�d contact cu prima echip? � 2005, �ainte de returul � care
�i f?ceau apari?ia la Gala?i Gabriel Paraschiv ?i Sergiu Costin. De altfel, niciun juc?tor din
actuala echip? nu are o istorie at� de �dep?rtat? la prima echip?. Ghinionul face ca a doua zi
dup? debut s? necesite o opera?ie de apendicit?.<br />Primul s?u meci la echipa mare s-a
consumat � 19 noiembrie 2005, � �fr�gerea cu 2-0 � fa?a Timi?orenilor de la Poli AEK. E
singurul meci jucat � sezonul 2005-2006. Dup? aceea a fost �prumutat la Dun?rea Gala?i
pentru a acumula experien??. N-a f?cut parte din lotul care a reu?it s? �toarc? O?elul dinspre o
retrogradare aproape sigur?, p�? aproape de locurile ce asigurau participarea � Cupa UEFA.
La Dun?rea a devenit juc?tor de baz? ?i a adunat, �tr-un sezon ?i jum?tate, 41 de jocuri ?i
?apte goluri</p>  <p style="text-align: justify;"><strong>S-a impus u?or ca titular</strong></p> 
<p style="text-align: justify;">Pe fondul maturiz?rii sale � joc, dar ?i a unor probleme de lot,
Petre Grigora? l-a readus la O?elul � sezonul 2007-2008. �c? de la �ceput s-a impus la prima
echip?, evolu�d exclusiv pe flancul st�g, at� la mijloc c� ?i � ap?rare. 2007-2008 e sezonul �
care O?elul joac? � Intertoto, iar Silviu Ilie a intrat de trei ori pe teren. La meciul retur cu Slavia
Sarajevo, Ilie a fost folosit ca funda? central ?i s-a achitat excelent de sarcini. A jucat ?i � Cupa
UEFA, � dubla cu Lokomotiv Sofia, o dat? ca titular ?i o dat? intrat pe parcursul meciului.<br
/>� ciuda concuren?ei sporite pe banda st�g?, cu S?l?geanu ?i Kim Gil Sik, Ilie a prins 27 de
partide � primul s?u sezon la O?elul, reu?ind s? ?i marcheze un gol. 2007-2008 a reprezentat,
de altfel, sezonul de �tinerire a lotului ?i de promovare a juc?torilor autohtoni. � aceste
condi?ii, O?elul a �cheiat sezonul pe locul opt.<br />A continuat evolu?iile � cre?tere evident?
de form? pe parcursul anilor urm?tori, evolu�d constant, 27, 26, respectiv 21 de meciuri �
urm?toarele trei sezoane. Ilie a p?strat ?i norma de un gol pe sezon.</p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>�Doi-trei ani din via?? pentru c�tigarea campionatului�</strong></p>  <p
style="text-align: justify;">Edi?ia 2010-2011 a reprezentat sezonul de mare excep?ie pe care l-a
reu?it Silviu Ilie la O?elul. A ob?inut cu echipa titlul de campion al Rom�iei, un trofeu pe care ?i
l-a dorit enorm de mult. Ilie a evoluat � 29 de partide � acel sezon ?i a reu?it s? marcheze
dou? goluri esen?iale pentru c�tigarea campionatului. Prima reu?it? a venit � deplasarea de la
Dinamo, imediat dup? ce O?elul a fost egalat? ?i p?rea c? nu poate duce p�? la cap?t lupta
pentru primul loc. Al doilea gol, din nou decisiv pentru trei puncte, a adus victoria la Craiova
�potriva Universit??ii. Astfel, O?elul s-a distan?at decisiv � v�ful clasamentului. <br
/><em>�Ne vedem de treab?, muncim ?i, dac? nevoia o cere, ne ?i sacrific?m pentru puncte.
Sincer, a? da doi-trei ani din via?? pentru un titlu de campion cu O?elul�</em>, a fost superba
declara?ie oferit? de Silviu Ilie � pauza dintre tur ?i retur.<br />N-a fost nevoie de ani din via??.
A fost totu?i sacrificiul de a nu putea fi v?zut de tat?l s?u � postura de campion, dec� din
ceruri. Silviu Ilie a dedicat c�tigarea campionatului pentru p?rintele s?u. Astfel, a jucat mereu
determinat la capacitate maxim?.</p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Na?ionala, Zidane
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?i Liga Campionilor</strong></p>  <p style="text-align: justify;">Obi?nuit al echipei na?ionale a
Rom�iei U21, Silviu Ilie a f?cut pasul spre na?ionala mare pe 17 noiembrie 2010, �tr-un 1-1
�potriva Italiei, � care a fost schimbat � minutul 89. A continuat cu �c? dou? prezen?e, la
partidele cu Ucraina ?i Cipru.<br />A Participat � 2010 �tr-un meci de gal?, la Piure (Grecia),
al?turi de nume uria?e ale fotbalului mondial precum Zinedine Zidane, Luis Figo sau Ronaldo. A
f?cut parte din echipa prietenilor lui Zidane. <br />� sezonul 2011-2012 a evoluat � cinci
partide de Liga Campionilor pentru O?elul. De?i p?rea c? nimic nu � va putea sta � cale, Ilie a
prins doar 16 partide � campionat, f?r? s? reu?easc? s? marcheze</p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>?inut pe tu?? de accidentare</strong></p>  <p style="text-align: justify;">La
primul meci din sezonul 2012-2013 se s-a produs dezastrul pentru Silviu Ilie. A suferit o
accidentare teribil?, care l-a ?inut de parte de gazon timp de 15 luni lungi ?i agonizante. <br
/>Pe l�g? ruptura de gazon s-a produs ?i o ruptur? de noua conducere a O?elului, care nu i-a
acordat sprijinul necesar. <br />Revenirea la lot s-a f?cut � mandatul unui Ionu? Badea, care
nu l-a considerat ref?cut complet ?i l-a ?inut la echipa a doua. Sezonul 2013-2014 i-a adus o
singur? prezen?? pentru O?elul � teren. A intrat � minutul 79 al partidei din Cupa Rom�iei cu
Steaua, scor 0-2. <br />Dup? opt sezoane petrecute la O?elul, 133 de meciuri jucate ?i 5 goluri
�scrise, cariera unuia dintre cei mai de perspectiv? st�gaci a intrat �tr-un con de umbr?. E de
urm?rit dac? Ilie va avea puterea de regenerare. Cert e c? el cu siguran?? �i va dori s? revin?
pentru O?elul la un nivel �alt. Chiar peste ceea ce a ar?tat el p�? acum. Drept m?rturie pentru
ambi?ia sa e ?i declara?ia lui Petre Grigora?, care l-a caracterizat astfel: <em>�St�gul
fantastic ?i dorin?a de a fi mereu mai bun sunt atuurile sale�.</em></p>
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