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                           FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE FOTBAL 

   COMISIA DE DISCIPLINĂ ŞI ETICĂ 

 

 
 

LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 29 IUNIE 2022, ORA 15:00 
 
 

NR. 
CRT. 

 
NUMĂR 
DOSAR 

DETALII DESPRE PĂRȚI 
 

 
OBIECTUL 

DOSARULUI 

 
SANCȚIUNI 

CALITATE ȘI  NUME 

1. 26/CD/2022 Reclamant 
• Comisia Centrală a 
Arbitrilor 
 
Pârât 
• Valeriu Iftime 
(FC Botoșani) 
 

 
 
Sesizare 

 
 
Dosar rămas în pronunțare 

2. 104/CD/2022 Creditor  
• Petre Florentin 
 

Debitor 
• AFC 1919 Dacia Unirea 
Brăila 
 

 
Executare drepturi 
financiare 

Sancționează debitorul AFC 1919 
Dacia  Unirea  Brăila cu  penalitate  
de 3000  lei și acordă un termen de 
grație de 5 zile pentru executarea 
integrală a obligațiilor de plată 
conform art. 85 din RD coroborat cu 
art. 24 lit. C al. 1. a din RSTJF, față de  
creditorul  Petre  Florentin 
 

Acordă  termen  în  data  de 
27.07.2022, ora 15.00,  dată  la care 
debitorul  AFC 1919 Dacia  Unirea  
Brăila să prezinte dovada plății  față 
de creditorul  Petre  Florentin 
conform Hotărârii nr. 
206/CL/05.05.2022 rămasă definitivă 
prin nerecurare pentru  a evita 
interzicerea dreptului de a transfera 
și/sau  legitima  jucători  în  calitate  
de  club  cesionar și depunctarea 
 

3. 66/CD/2022 Creditor  
• Giurgiu Nicu Alexandru 
 
Debitor 
• AFC Unirea 1924 
 

 
Executare drepturi 
financiare 

 
 
Termen 06.07.2022 



2 
 

4. 81/CD/2022 Creditor  
• Bichesi Adrian Claudiu 
 
Debitor 
• AFC Unirea  1924 
 

 
Executare drepturi 
financiare  

 
 
Termen 06.07.2022 

5. 105/CD/2022 Creditor  
• Adam Ilie Adrian 
 
Debitor 
• AFC Unirea  1924 
 

 
Executare drepturi 
financiare 

 
 
Termen 06.07.2022 

6. 106/CD/2022 Creditor  
• Mosteanu Ionuț Codruț 
 
Debitor 
• AFC Foresta Suceava 
 

 
Executare drepturi 
financiare 

Sancționează debitorul AFC Foresta 
Suceava cu  penalitate  de 3000  lei și 
acordă un termen de grație de 5 zile 
pentru executarea integrală a 
obligațiilor de plată conform art. 85 
din RD coroborat cu art. 24 lit. C al. 1. 
a din RSTJF, față de  creditorul  
Mosteanu Ionuț Codruț 
 

Acordă  termen  în  data  de 
27.07.2022, ora 15.00,  dată  la care 
debitorul  AFC Foresta Suceava să 
prezinte dovada plății  față de 
creditorul  Mosteanu Ionut  Codruț 
conform Hotărârii nr. 
172/CL/24.03.2022 rămasă definitivă 
prin Decizia nr. 15/12.05.2022 pentru  
a evita interzicerea dreptului de a 
transfera și/sau  legitima  jucători  în  
calitate  de  club  cesionar și 
depunctarea 
 

7. 60/CD/2022 Creditor  
• Banienschi Cătălin 
Alexandru 
 
Debitor 
• CS Luceafărul Oradea 
 

 
Executare drepturi 
financiare 

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  
sancționarea ACS Luceafărul Oradea  
cu scăderea de puncte asupra celor 
acumulate în campionat de echipa de 
categoria cea mai ridicată - 
depunctare 2 puncte pentru perioada 
12.06.2022 -26.06.2022 
 

Comisia a acordat termen în data de 
13.07.2022, ora 15.00, dată la care 
clubul debitor să prezinte dovada 
plății  față  de  creditorul Banienschi 
Cătălin Alexandru  pentru a evita în 
continuare  depunctarea 
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8. 53/CD/2022 Creditor  
• Laza Denis Roberto 
 
Debitor 
• CS Luceafărul Oradea 
 

 
Executare drepturi 
financiare 

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  
sancționarea ACS Luceafărul Oradea  
cu scăderea de puncte asupra celor 
acumulate în campionat de echipa de 
categoria cea mai ridicată - 
depunctare 2 puncte pentru perioada 
13.06.2022 -27.06.2022 
 

Comisia a acordat termen în data de 
13.07.2022, ora 15.00, dată la care 
clubul debitor să prezinte dovada 
plății  față  de  creditorul Laza Denis 
Roberto  pentru a evita în continuare  
depunctarea 
 

9. 59/CD/2022 Creditor  
• Drăgan Flaviu Florin 
 
Debitor 
• CS Luceafărul Oradea 
 
 

 
Executare drepturi 
financiare 

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  
sancționarea ACS Luceafărul Oradea  
cu scăderea de puncte asupra celor 
acumulate în campionat de echipa de 
categoria cea mai ridicată - 
depunctare 2 puncte pentru perioada 
12.06.2022 -26.06.2022 
 

Comisia a acordat termen în data de 
13.07.2022, ora 15.00, dată la care 
clubul debitor să prezinte dovada 
plății  față  de  creditorul Drăgan 
Flaviu Florin  pentru a evita în 
continuare  depunctarea 
 

10. 74/CD/2022 Creditor  
• Prejmerean Vlad Iuliu 
 
Debitor 
• CS Luceafărul Oradea 
 

 
 
Executare drepturi 
financiare 
 

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  
sancționarea ACS Luceafărul Oradea 
cu scăderea de puncte asupra celor 
acumulate în campionat de echipa de 
categoria cea mai ridicată - 
depunctare 2 puncte pentru perioada 
09.06.2022 -23.06.2022 
 

Comisia a acordat termen în data de 
13.07.2022, ora 15.00, dată la care 
clubul debitor să prezinte dovada 
plății  față  de  creditorul Prejmerean 
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Vlad Iuliu  pentru a evita în 
continuare  depunctarea 
 

11. 108/CD/2022 Creditor  
• Goilean Nicolae- Florin 
 
Debitor 
• CS Luceafărul Oradea 
 

 
Executare drepturi 
financiare 
 

Sancționează debitorul CS Luceafărul 
Oradea cu  penalitate  de 3000  lei și 
acordă un termen de grație de 5 zile 
pentru executarea integrală a 
obligațiilor de plată conform art. 85 
din RD coroborat cu art. 24 lit. C al. 1. 
a din RSTJF, față de  creditorul  
Goilean Nicolae- Florin 
 

Acordă  termen  în  data  de 
27.07.2022, ora 15.00,  dată  la care 
debitorul  CS Luceafărul Oradea  
Brăila să prezinte dovada plății  față 
de creditorul  Goilean Nicolae- Florin 
conform Hotărârii nr. 
241/CL/17.05.2022 rămasă definitivă 
prin nerecurare pentru  a evita 
interzicerea dreptului de a transfera 
și/sau  legitima  jucători  în  calitate  
de  club  cesionar și depunctarea 
 

12. 71/CD/2022 Creditor  
• LPS Bihorul Oradea 
 

Debitor 
• ACS Luceafărul Oradea 
 

 
Executare drepturi 
financiare Hot  nr. 
203/29.03.2022 

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  
sancționarea ACS Luceafărul Oradea 
cu scăderea de puncte asupra celor 
acumulate în campionat de echipa de 
categoria cea mai ridicată - 
depunctare 2 puncte pentru perioada 
09.06.2022 -23.06.2022 
 

Comisia a acordat termen în data de 
13.07.2022, ora 15.00, dată la care 
clubul debitor să prezinte dovada 
plății  față  de  creditorul LPS Bihorul 
Oradea  pentru a evita în continuare  
depunctarea 
 

13. 72/CD/2022 Creditor  
• LPS Bihorul Oradea 
 

Debitor 
• ACS Luceafărul Oradea 
 

 
Executare drepturi 
financiare Hot  nr. 
202/29.03.2022 

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  
sancționarea ACS Luceafărul Oradea 
cu scăderea de puncte asupra celor 
acumulate în campionat de echipa de 
categoria cea mai ridicată - 
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depunctare 2 puncte pentru perioada 
09.06.2022 -23.06.2022 
 

Comisia a acordat termen în data de 
13.07.2022, ora 15.00, dată la care 
clubul debitor să prezinte dovada 
plății  față  de  creditorul LPS Bihorul 
Oradea  pentru a evita în continuare  
depunctarea 
 

14. 73/CD/2022 Creditor  
• LPS Bihorul Oradea 
 

Debitor 
• ACS Luceafărul Oradea 
 

 
Executare drepturi 
financiare Hot  nr. 
201/29.03.2022 

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  
sancționarea ACS Luceafărul Oradea 
cu scăderea de puncte asupra celor 
acumulate în campionat de echipa de 
categoria cea mai ridicată - 
depunctare 2 puncte pentru perioada 
09.06.2022 -23.06.2022 
 

Comisia a acordat termen în data de 
13.07.2022, ora 15.00, dată la care 
clubul debitor să prezinte dovada 
plății  față  de  creditorul LPS Bihorul 
Oradea  pentru a evita în continuare  
depunctarea 
 

15. 109/CD/2022 Creditor  
• Viorica Adrian - Dumitru 
 
Debitor 
• ACS Husana 
 

 
 
Executare drepturi 
financiare 

 
 
Termen  06.07.2022 

16. 110/CD/2022 Creditor  
• ACSM Ceahlăul Piatra 
Neamț 
 
Debitor 
• FC Voluntari 

 
Executare drepturi 
financiare 

 
 
Termen  06.07.2022 

17. 111/CD/2022 Creditor  
• Bențoiu Monica 
 
Debitor 
• AFC Universitatea Galați 
 

 
Executare drepturi 
financiare 

 
 
Termen  06.07.2022 

 


