
 

 
 
 

LISTA SOLUŢIILOR DOSARELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 
25 FEBRUARIE 2021 

 
1. DOSAR 340/CL/2020 – UHRIN DUSAN VS. CLUBUL SPORTIV GAZ 

METAN MEDIAŞ 

• Respinge excepţia inadmisibilităţii / prematurităţii, ca neîntemeiată, 
formulată de pârât. 

• Admite în parte cererea principală. 

• Constată încetarea raporturilor contractuale din iniţiativa clubului, în temeiul 
art. 26.2 din RSA. 

• Obligă clubul la plata sumelor pentru perioada noiembrie 2020 – iunie 2021, 
cu titlu de drepturi financiare restante şi despăgubiri, precum şi bonusuri. 

• Respinge restul pretenţiilor din acţiunea principală ca neîntemeiate. 

• Respinge cererea reconvenţională ca neîntemeiată. 

• Admite în parte cererea de obligare a clubului la plata cheltuielilor de 
procedură. 

• Obligă clubul la plata taxei de procedură şi onorariu de avocat redus. 

• Cu recurs în 5 zile de la comunicare. 

• Pronunţată astăzi, 25.02.2021. 
 

2. DOSAR 12/CL/2021 – AUGUSTIN IONEL VS. SC DINAMO 1948 SA 
Cu unanimitate: 

• Respinge excepţia necompetenţei generale a jurisdicţiei FRF, invocată din 
oficiu. 

• Admite cererea formulată de reclamantul Augustin Ionel, în contradictoriu 
cu SC Dinamo 1948 SA. 

• Obligă clubul pârât la plata drepturilor financiare restante, precum şi a taxei 
de procedură. 

• Cu recurs în 5 zile de la comunicare. 

• Pronunţată astăzi, 25.02.2021. 
Opinie separată: 

• Admite excepţia necompetenţei generale a jurisdicţiei FRF în soluţionarea 
cauzei. 

• Cu recurs în 5 zile de la comunicare. 

• Pronunţată astăzi, 25.02.2021. 
 

3. DOSAR 13/CL/2021 – MIHALI GHEORGHE VS. SC DINAMO 1948 SA 

• Respinge excepţia necompetenţei generale a jurisdicţiei FRF, invocată din 
oficiu. 

• Admite cererea formulată de reclamantul Mihali Gheorghe, în contradictoriu  
cu SC Dinamo 1948 SA. 

• Obligă clubul pârât la plata drepturilor financiare restante, precum şi a taxei 
de procedură. 

• Cu recurs în 5 zile de la comunicare. 

• Pronunţată astăzi, 25.02.2021. 
 



 

Opinie separată: 

• Admite excepţia necompetenţei generale a jurisdicţiei FRF în soluţionarea 
cauzei. 

• Cu recurs în 5 zile de la comunicare. 

• Pronunţată astăzi, 25.02.2021. 
 

4. DOSAR 15/CL/2021 – LAZĂR ALIN GABRIEL VS. SC DINAMO 1948 SA 

• Respinge excepţia necompetenţei funcţionale a CNSL FRF, a excepţiei 
lipsei de obiect şi a inadmisibilităţii ca neîntemeiată. 

• Constată încetarea raporturilor contractuale pentru justă cauză în temeiul 
art. 18.10 lit. a teza a III-a din RSTJF. 

• Obligă clubul la plata drepturilor financiare restante pentru lunile decembrie 
2020 şi ianuarie 2021. 

• Obligă clubul la plata taxei de procedură. 

• Respinge restul pretenţiilor. 

• Cu recurs în 5 zile de la comunicare. 

• Pronunţată astăzi, 25.02.2021. 
 

5. DOSAR 43/CL/2021 – CIUCULESCU ŞTEFAN LAURENŢIU VS. FOTBAL 
CLUB RAPID 1923 SA 

• Acordă termen la data de 04.03.2021. 
 

6. DOSAR 86/CL/2021 – ACS DACIA UNIREA BRĂILA VS. DULĂ MARIUS 

• Acordă termen la data de 11.03.2021. 
 

7. DOSAR 87/CL/2021 – ACS DACIA UNIREA BRĂILA VS. SLOATĂ SILVIU 
IONUŢ 

• Acordă termen la data de 11.03.2021. 
 

8. DOSAR 88/CL/2021 – ACS DACIA UNIREA BRĂILA VS. CHIRILĂ 
ROBERTO IONUŢ 

• Acordă termen la data de 11.03.2021. 
 

9. DOSAR 109/CL/2021 – U CRAIOVA 1948 SA VS. TRICĂ EUGEN / 
FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE FOTBAL 

• Respinge cererea de recuzare formulată de reclamant ca fiind rămasă fără 
obiect. 

• Cu recurs în 5 zile de la comunicare. 

• Pronunţată astăzi, 25.02.2021. 
 
 
 

 


