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Aflată, după foarte mulți ani, într-un punct de cotitură și anume în liga secundă și cu orizonturi
vagi și nefondate, Oțelul Galați mai trăiește din amintiri deocamdată. Despre acest tip de
situație îmi este neplăcut să scriu, astfel că voi încerca să readuc în memoria fanilor gălățeni
câteva nume pe care, eu unul, nu le-am uitat. De la jucători care și-au lăsat serios amprenta și
pe care orice suporter roș-alb-albastru ar trebui să îi cunoască, până la anumiți baieți care s-au
plimbat prin curtea noastră fără să lase nimic în urmă. Voi aduce în discuție în rândurile de mai
jos o serie de fotbaliști străini care au îmbracat tricoul Oțelului Galați și ce mai fac aceștia acum,
în 2016.

Branko Grahovac – portarul de care fanii s-au atașat poate cel mai mult evoluează în prezent
în Liga 1, tot în Moldova, la CSMS Iaşi.

Jivko Jelev – poate cel mai bun străin care a evoluat vreodată pentru formația de la malul
Dunării; se află în prezent în liga secundă bulgară la Vereya Stara Zagora. Echipa fundașului de
36 de ani este localizată în orașul de baştină al fostului număr 31: Stara Zagora.

Stoyan Kolev – goalkeeperul bulgar care a impresionat în sezoanele 2008-2010 în tricoul
Oțelului s-a retras în vara lui 2015, la 39 de ani, de la CSKA Sofia!
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Marquinhos – mijlocașul brazilian de bandă care a ridicat în picioare publicul gălățean cu
evoluțiile sale joacă în acest moment în prima ligă din Uruguay, la Atletico River Plate
Mondevideo.

Enes Sipovic – fundașul sârb aflat în curtea grupării roș-alb-albastre încă din perioada
junioratului joacă în prezent în Maroc la Ittihad Tanger.

Tadas Simatis – eterna rezervă de portar de la Oțelul se află în prezent în lotul echipei Kapaz
Ganja din Azerbaijan.

Karol Karlik - închizătorul venit în urmă cu 1 an și jumătate la Galați s-a făcut remarcat în
puținul timp petrecut în România. Evoluează în prezent pentru Spartak Myjava în prima ligă
slovacă.

Mauro Goicoechea – de departe cel mai bine, sportiv vorbind, o duce fostul goalkeeper care a
îmbrăcat timp de 6 luni tricoul Oțelului. Acesta evoluează în prezent în prima ligă franceză la
Toulouse!

Armando Cooper – excentricul, dar în același timp spectaculosul mijlocaș panamez care a
făcut furori la Galați evoluează în acest moment în campionatul intern al statului Panama, la
Arabe Unido.

Giuseppe Prestia – italianul care a pus umărul la salvarea echipei în perioada Lienen a revenit
în Liga 1 în această iarnă, semnând cu Petrolul Ploiești!
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Helder Tavares – închizătorul care a încercat să salveze Oțelul în sezonul trecut evoluează
acum în prima ligă portugheză, la codașa Tondela.

Stephane Tritz – un alt component al perioadei Lienen, francezul din banda dreaptă joacă în
prezent în Liga a 3-a germană la Munster.

Daud Gazale – venit ca un star la Galaţi, acesta a reprezentat un fiasco total, apărând de foarte
puține ori pe teren şi fiind mai tot timpul accidentat. În prezent este plătit de Nueva Chicago din
Argentina.

Salif Nogo – fundașul central care a evolut la Galați cu aproape 10 ani în urmă, are în CV
trecută ca ultimă echipă pe Metalul Reșița!

Stevo Nikolic – probabil atacantul cu cel mai bun CV care a venit la Oțelul, nu s-a impus aici,
pierzând timpul prin România. În prezent este legitimat la echipa bosniacă Zrinjski Mostar.

Kim Gil Sik – exoticul mijlocaș coreean care a impresionat la Galați în 2007 s-a retras 2 ani
mai târziu, după o ultimă experiență la Daejeon în țara natală.

Frane Vitaic – mijlocașul care va rămâne în istoria clubului cu golul de la jumătatea terenului
din meciul de la Constanța, evoluează în prezent la HNK Cibalia Vinkovic din Liga a 2-a croată.

Tadas Labukas – atacantul lituanian care a avut evoluții apreciate și nu prea la Galați își
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încearcă norocul acum la formația poloneză de ligă secundă, Miedz Legnica.

Milan Perendija – prezentat ca „noul Jelev”, fundașul sârb a plecat de la Galați după ce a luat
titlul și a jucat în UEFA Champions League cu Oțelul, la Mordovia Saransk, echipă pentru care
joacă și în prezent.

Njegos Golocevac – mijlocașul care evolua la Oțelul în perioada în care eram îmbracați de
Hummel, se află sub contract actualmente cu FAP Priboj din Serbia.

Bratislav Punosevac – fostul atacant al Galațiului este acum legitimat la formația maghiară,
Bekescsaba 1912 Elore SE.

Zoran Ljubinkovic – fundașul sârb care a evoluat la Galați în urmă cu câțiva ani, joacă în
prezent la FK Rad, în prima ligă sârbă.

Daniel Chavez – Peruvianul care a dezamăgit drastic la Oțelul evoluează în țara natală la
Universidad Cesar Vallejo.

Jaka Stromajer – mijlocașul de bandă care și-a încercat norocul la Galați pentru o scurtă
perioadă, este sub contract acum cu slovenii de la Luka Koper.

Ruben Brigido – venit ca un jucător important la Galați, acesta a participat la returul
senzațional alături de Cernat și Florin Marin din urmă cu un an. În prezent evoluează în Cipru la
Ermis Aradippou.
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Davi Rancan – sunt probabil singurul care își aduce aminte de fundașul brazilian care evolua în
2006 în tricoul Oțelului. În prezent este legitimat la formația braziliană Clube Atletico
Penapolense.

Paulius Grybauskas – portarul care a fost o rezervă constantă la Galați, evoluând mai mult
pentru Oțelul II, se află sub contract în 2016 cu Suduva Marijampole din Lituania.

Jugurtha Hamroun – fotbalistul adus la Galați de Florin Cernat, este în prezent unul din cei
mai buni străini din Liga 1, evoluând la FCSB.

Athos Solomou – fundașul dreapta care a îmbrăcat tricoul Oțelului pentru un sezon este în
prezent legitimat la Rah Ahan Yazdan din Iran.

Nejc Skubic – un alt fundaș dreapta care nu a rezistat mult în România,joacă în prezent la
Konyaspor, din prima ligă turcă!

Eduard Ratnikov - blondul mijlocaș central, din perioada în care evoluam în tricourile roșii cu
mâneci albe, se află acum în curtea celor de la FC Tallin (Estonia).

Bruce Inkango – mijlocașul de bandă care a impresionat în scurta sa ședere la Galați pricinuită
de accidentări dese și grave, s-a retras din activitate în 2014 după o ultimă experiență în liga
secundă scoțiană la East Fife!
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Joao Felipe Antunes – brazilianul completează lista fundașilor dreapta care au trecut pasager
prin Galați. Acesta se află în 2016 sub contract cu Associação Esportiva Tiradentes din ligile
inferioare ale Braziliei.

Henrique Bernardo – atacantul care a fost destul de apreciat în scurta perioadă petrecută la
Galați este liber de contract momentan, având altele pe cap, aparent.

Yves Makabu-Makalambay – bizarul portar trecut pe la Chelsea care s-a făcut de râs în scurta
sa ședere în țara noastră este liber de contract în prezent. Mi se pare și normal.

Jeanvion Yulu-Matondo – un vârf venit doar cu CV-ul la el și care a trăit doar din trecut în
scurta vacanță din România. Liber de contract după ce Oțelul a pierdut niște bani cu el.

Mohamadou Sissoko – fundașul central care a evoluat constant bine la Galați este
înregimentat în prezent în Liga a 2-a din Turcia, la Giresunspor.

Marcel Avdic – mijlocașul de bandă din perioada Weiss se află în prezent acasă, evoluând
într-una din ligile regionale ale Germaniei, la NAFI Stuttgart.

Ivan Pecha – după despărțirea de Oțelul, fundașul central a semnat cu Levadia Tallin, dar din
vara lui 2015 este liber de contract.

Benjamin Onwuachi – fotbalistul care prezenta foarte mult potențial; nu a avut prea multe
reușite în România și, în 2016, este liber de contract după despărțirea de Salam Zgharta din
Liban.
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Gabriel Alejandro Viglianti – fără îndoială, fotbalistul argentinian va rămâne etern în inimile și
vocile fanilor gălățeni. Cel mai apreciat jucător străin care a evoluat pentru Oțelul s-a retras în
roș-alb-albastru și a intrat în birourile clubului pe care l-a iubit atât de mult. În prezent se află
acasă, în Argentina. Dacă situația ar fi fost alta, cu siguranță ar fi fost și acum la Galați.
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