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LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 

04 OCTOMBRIE 2018, ORA 14:00 

  

 

1. DOSAR 159/CL/2018 – ASCM DUNĂREA GALAȚI VS. AFC 

HERMANNSTADT  

• Acordă termen la data de 11.10.2018 

 

2. DOSAR 171/CL/2018 – NAICU VICTOR VS. SC FC VOLUNTARI SA 

• Admite cererea reclamantului. 

• Respinge cererea reconvențională formulată de club ca neîntemeiată. 

• Constată denunțarea unilaterală a contractului nr. 2370/16.04.2018 

încheiat între părți din voința unilaterală a clubului pârât, în temeiul art. 

26.2 din RSA. 

• Obligă clubul pârât la plata drepturilor financiare pentru perioada 

14.04.2018 – 30.06.2019, precum și a taxei de procedură. 

• Cu recurs în 5 zile de la comunicare. 

• Pronunțată astăzi, 04.10.2018. 

  

3. DOSAR 172/CL/2018 – FLOREA DANIEL VS. SC FC VOLUNTARI 

SA 

• Admite cererea reclamantului. 

• Respinge cererea reconvențională formulată de club ca neîntemeiată. 

• Constată denunțarea unilaterală a contractului nr. 2371/16.04.2018 

încheiat între părți din voința unilaterală a clubului pârât, în temeiul art. 

26.2 din RSA. 

• Obligă clubul pârât la plata drepturilor financiare pentru perioada 

14.04.2018 – 30.06.2019, precum și a taxei de procedură. 

• Cu recurs în 5 zile de la comunicare. 

• Pronunțată astăzi, 04.10.2018. 
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4. DOSAR 173/CL/2018 – MUTU ADRIAN VS. SC FC VOLUNTARI SA 

• Admite în parte cererea reclamantului astfel cum a fost precizată. 

• Respinge cererea clubului ca neîntemeiată. 

• Constată denunțarea unilaterală a contractului nr. 2348/16.04.2018 

încheiat între părți din voința unilaterală a clubului pârât, în temeiul art. 

26.2 din RSA. 

• Obligă clubul pârât la plata drepturilor financiare pentru perioada 

14.04.2018 – 30.06.2018, precum și a taxei de procedură. 

• Cu recurs în 5 zile de la comunicare. 

• Pronunțată astăzi, 04.10.2018. 

 

5. DOSAR 222/CL/2018 – IVAN LAURENȚIU MARIAN VS. ACS 

DACIA UNIREA BRĂILA 

• Acordă termen la data de 18.10.2018 

 

6. DOSAR 291/CL/2018 – DĂMĂŞARU GHEORGHE VS. ASSCS 

FARUL CONSTANȚA 

• Acordă termen la data de 11.10.2018 

 

7. DOSAR 189/CL/2018 – ȚICREA SIMION ALEXANDRU VS. ACS 

DACIA UNIREA BRĂILA  

Îndreptare eroare materială: 

• Dispune îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul hotărârii nr. 

189, pronunțată la data de 06.09.2018 în dosar nr. 189/CL/2018 având ca 

părți pe reclamantul Țicrea Simion Alexandru și pe pârâtul ACS Dacia 

Unirea Brăila, având ca obiect pretenții financiare, urmând ca dispozitivul 

hotărârii să aibă următorul conținut : 

”Admite cererea precizată. 

 Obligă clubul ACS Dacia Unirea Brăila, la plata sumei de XXXX lei 

net, către jucătorul Țicrea Simion Alexandru, cu titlu de drepturi 

salariale restante, și XXXX lei, cu titlu de cheltuieli medicale.   

 Obliga clubul pârât la plata taxei de procedură. 

 Cu recurs în cinci zile de la comunicare. 

 Pronunțată astăzi, 04.09.2018.” 
 


