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ROMÂNIA 
COMISIA DE DISCIPLINĂ ȘI ETICĂ 

LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 06 MARTIE 2019, ORA 15:00 
 

NR. 
CRT. 

 
NUMĂR 
DOSAR 

DETALII DESPRE PĂRȚI 
 

 
OBIECTUL 

DOSARULUI 

 
SANCȚIUNI 

CALITATE ȘI  NUME 

1. 2/CD/2019 Reclamant  
• U Craiova  1948 Club Sportiv SA 
 

Pârât 
• Adrian Mititelu jr. 
 

 
 
Sesizare 

 
 
Dosar rămas în 
pronunțare 

2. 3/CD/2019 Reclamant  
• Comisia Centrală a Arbitrilor 
 

Pârât 
• Patrițiu  Abrudan 
 

 
 
Sesizare 
 

 
În pronunțare  pe  
excepția  de  
necompetență a  
comisiei FRF  

3. 8/CD/2019 Creditor 
• Pigulea Adrian  
 

Debitor 
• FC CFR 1907 Cluj SA 
 

 
Executare drepturi 
financiare 

 
 
Termen 20.03.2019 

4. 7/CD/2019 Creditor 
• Dinculescu Iuliu Mădălin  
 

Debitor 
• AFC UTA Arad  
 

 
Executare drepturi 
financiare 

Comisia a dispus 
încetarea executării și 
închiderea dosarului , 
ca urmare a achitării  
debitului  de către  
debitorul AFC UTA Arad  
față de creditorul  
Dinculescu Iuliu 
Mădălin 
 

5. 32/CD/2018 Creditor 
• Avram Lucian  George  
 

Debitor 
• ACS FC Delta Dobrogea 
 
 

 
Executare drepturi 
financiare 

Comisia a hotărât în 
baza art. 85 din RD 
coroborat cu 24 lit. C 
pct. 1.c din RSTJF 
excluderea ACS FC 
Delta Dobrogea  din 
toate competițiile 
organizate sub egida 
FRF, ca urmare a 
neachitării obligațiilor 
financiare în termenul 
regulamentar față de 
creditorul  Avram 
Lucian George 
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6. 33/CD/2018 Creditor 
• Iliescu Ioan Daniel 
 

Debitor 
• ACS FC Delta Dobrogea 
 

 
Executare drepturi 
financiare 

Comisia în baza art. 85  
din RD coroborat cu art. 
24 lit. C pct. 1  lit. b din 
Regulamentul privind 
Statutul și Transferul 
Jucătorilor de Fotbal  a  
dispus sancționarea cu 
cu scăderea de puncte 
asupra celor acumulate 
în campionat de echipa 
de categoria cea mai 
ridicată - depunctare 2 
puncte pentru perioada 
18.02.2019–04.03.2019 

Comisia a acordat 
termen în data de 
20.03.2019, ora 15.00, 
dată la care clubul 
debitor să prezinte 
dovada plății  față  de  
creditorul Iliescu Ioan 
Daniel  pentru a evita în 
continuare  
depunctarea 
 

7. 35/CD/2018 Creditor 
• Preda Eduard 
 

Debitor 
• ACS FC Delta Dobrogea 
 

 
Executare drepturi 
financiare 

Comisia în baza art. 85  
din RD coroborat cu art. 
24 lit. C pct. 1  lit. b din 
Regulamentul privind 
Statutul și Transferul 
Jucătorilor de Fotbal  a  
dispus sancționarea cu 
cu scăderea de puncte 
asupra celor acumulate 
în campionat de echipa 
de categoria cea mai 
ridicată - depunctare 2 
puncte pentru perioada 
13.02.2019–27.02.2019 

Comisia a acordat 
termen în data de 
20.03.2019, ora 15.00, 
dată la care clubul 
debitor să prezinte 
dovada plății  față  de  
creditorul Preda Eduard  
pentru a evita în 
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continuare  
depunctarea 
 

8. 36/CD/2018 Creditor 
• Nicorescu Mihnea Cristian 
 

Debitor 
• ACS FC Delta Dobrogea 
 

 
Executare drepturi 
financiare 

Comisia în baza art. 85  
din RD coroborat cu art. 
24 lit. C pct. 1  lit. b din 
Regulamentul privind 
Statutul și Transferul 
Jucătorilor de Fotbal  a  
dispus sancționarea cu 
cu scăderea de puncte 
asupra celor acumulate 
în campionat de echipa 
de categoria cea mai 
ridicată - depunctare 2 
puncte pentru perioada 
13.02.2019–27.02.2019 

Comisia a acordat 
termen în data de 
20.03.2019, ora 15.00, 
dată la care clubul 
debitor să prezinte 
dovada plății  față  de  
creditorul Nicorescu 
Mihnea Cristian  pentru 
a evita în continuare  
depunctarea 
 

9. 37/CD/2018 Creditor 
• Iancu Marian Dănuț 
 

Debitor 
• ACS FC Delta Dobrogea 
 

 
Executare drepturi 
financiare 

Comisia în baza art. 85  
din RD coroborat cu art. 
24 lit. C pct. 1  lit. b din 
Regulamentul privind 
Statutul și Transferul 
Jucătorilor de Fotbal  a  
dispus sancționarea cu 
cu scăderea de puncte 
asupra celor acumulate 
în campionat de echipa 
de categoria cea mai 
ridicată - depunctare 2 
puncte pentru perioada 
13.02.2019–28.02.2019 

Comisia a acordat 
termen în data de 
03.04.2019, ora 15.00, 
dată la care clubul 
debitor să prezinte 
dovada plății  față  de  
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creditorul Iancu Marian 
Dănuț  pentru a evita în 
continuare  
depunctarea si 
excluderea 
 

10. 38/CD/2018 Creditor 
• Ioniță Andrei Nicolae 
 

Debitor 
• ACS FC Delta Dobrogea 
 

 
Executare drepturi 
financiare 

Comisia în baza art. 85  
din RD coroborat cu art. 
24 lit. C pct. 1  lit. b din 
Regulamentul privind 
Statutul și Transferul 
Jucătorilor de Fotbal  a  
dispus sancționarea cu 
cu scăderea de puncte 
asupra celor acumulate 
în campionat de echipa 
de categoria cea mai 
ridicată - depunctare 2 
puncte pentru perioada 
13.02.2019–27.02.2019 

Comisia a acordat 
termen în data de 
03.04.2019, ora 15.00, 
dată la care clubul 
debitor să prezinte 
dovada plății  față  de  
creditorul Ioniță Andrei 
Nicolae  pentru a evita 
în continuare  
depunctarea si 
excluderea 
 

11. 39/CD/2018 Creditor 
• Roman Andrei Cătălin 
 

Debitor 
• ACS FC Delta Dobrogea 
 

 
Executare drepturi 
financiare 

Comisia în baza art. 85  
din RD coroborat cu art. 
24 lit. C pct. 1  lit. b din 
Regulamentul privind 
Statutul și Transferul 
Jucătorilor de Fotbal  a  
dispus sancționarea cu 
cu scăderea de puncte 
asupra celor acumulate 
în campionat de echipa 
de categoria cea mai 
ridicată - depunctare 2 
puncte pentru perioada 
13.02.2019–27.02.2019 

Comisia a acordat 
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termen în data de 
03.04.2019, ora 15.00, 
dată la care clubul 
debitor să prezinte 
dovada plății  față  de  
creditorul Roman 
Andrei Cătălin pentru a 
evita în continuare  
depunctarea si 
excluderea 
 

12. 46/CD/2018 Creditor 
• Jipa Michael Cătălin 
 

Debitor 
• ACS FC Delta Dobrogea 
 

 
Executare drepturi 
financiare 

Comisia în baza art. 85  
din RD coroborat cu art. 
24 lit. C pct. 1  lit. b din 
Regulamentul privind 
Statutul și Transferul 
Jucătorilor de Fotbal  a  
dispus sancționarea cu 
cu scăderea de puncte 
asupra celor acumulate 
în campionat de echipa 
de categoria cea mai 
ridicată - depunctare 2 
puncte pentru perioada 
13.02.2019–27.02.2019 

Comisia a acordat 
termen în data de 
03.04.2019, ora 15.00, 
dată la care clubul 
debitor să prezinte 
dovada plății  față  de  
creditorul Jipa Michael 
Cătălin pentru a evita 
în continuare  
depunctarea si 
excluderea 
 

  


