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ROMÂNIA 
COMISIA DE DISCIPLINĂ ȘI ETICĂ 

LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE  25 MAI 2016, ORA 14:30 
 

NR. 
CRT. 

 
NUMĂR 
DOSAR 

DETALII DESPRE PĂRȚI 
 

 
OBIECTUL 

DOSARULUI 

 
SANCȚIUNI 

CALITATE ȘI  NUME 

 
 
1. 

 
 
23/CD/2015 

 

• Federatia  Română de  Fotbal 

• Fotbal  Club  Gloria  Buzău 

 

 Respinge excepția lipsei calității 
procesuale pasive a clubului Gloria 
Buzău 
 
Admite în parte sesizarea Secretarului 
General al FRF intemeiata pe 
raportul/memoriul Departamentului 
de Integritate al FRF 
 
1. In temeiul art. 60 bis cu 
aplicarea art. 60 indice 1 alin. 1, art. 
61 si art. 45 din RD al FRF, antrenorul 
Ion Viorel este sanctionat cu masura 
interzicerii oricarei activitati legate de 
fotbal pentru o perioada 2 ani si o 
penalitate sportiva de 200.000 lei 
 
2. In temeiul art. 60 bis cu 
aplicarea art. 60 indice 1 alin. 1, art. 
61 si art. 45 din RD al FRF, antrenorul 
Romeo Bunica este sanctionat cu 
masura interzicerii oricarei activitati 
legate de fotbal pentru o perioada 2 
ani si o penalitate sportiva de 
200.000 lei. 
 
3. In temeiul art. 60 bis cu 
aplicarea art. 60 indice 1  alin. 1, art. 
61 si art. 45 din RD al FRF antrenorul 
Marian Rosu este sanctionat cu 
masura interzicerii oricarei activitati 
legate de fotbal pentru o perioada de 
2 ani si o penalitate sportiva de 
200.000 lei. 
 
4. In temeiul art. 60 bis din RD al 
FRF jucatorul Stoicescu Cristian este 
sanctionat cu masura suspendarii 
pentru o perioada de 8 luni si o 
penalitate sportiva de 30.000 lei. 
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5. In temeiul art. 60 bis din RD al 
FRF jucatorul Sîrbu Dan este 
sanctionat cu masura suspendarii 
pentru o perioada de 6 luni si o 
penalitate sportiva de 15.000 lei. 
 
6. In temeiul art. 60 bis din RD al 
FRF jucatorul Agache Sebastian este 
sanctionat cu masura suspendarii 
pentru 6 luni si o penalitate sportiva 
de 15.000 lei. 
 
7. In temeiul art. 60 bis din RD al 
FRF jucatorul Danita Iulian este 
sanctionat cu masura suspendarii 
pentru o perioada de 12 luni si o 
penalitate sportiva de 50.000 lei. 
 

8. In temeiul art. 60 bis din RD al 
FRF jucatorul Dumitrescu Claudiu este 
sanctionat cu masura suspendarii 
pentru o perioada de 10 luni si o 
penalitate sportiva de 40.000 lei. 
 
9. In temeiul art. 60 bis din RD al 
FRF jucatorul Ghita George - Daniel 
este sanctionat cu masura 
suspendarii pentru o perioada de 6 
luni si o penalitate sportiva de 15.000 
lei. 
 

10. In temeiul art. 60 bis din RD al 
FRF jucatorul Vlaicu Catalin Petrut 
este sanctionat cu masura 
suspendarii pentru o perioada de 10 
luni si o penalitate sportiva de 40.000 
lei. 
 

11. In temeiul art. 60 bis din RD al 
FRF jucatorul Bobe Gabriel este 
sanctionat cu masura suspendarii 
pentru o perioada 6 luni si o 
penalitate sportiva de 15.000 lei. 
 
12. In temeiul art. 60 bis din RD al 
FRF jucatorul Dedu Mugurel este 
sanctionat cu masura suspendarii 
pentru o perioada de  6 luni si o 
penalitate sportiva de 15.000 lei. 
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13. In temeiul art. 60 bis din RD al 
FRF jucatorul Georgian Marcu este 
sanctionat cu masura suspendarii 
pentru o perioada de 12 luni si o 
penalitate sportiva de 50.000 lei. 
 
14. In temeiul art. 60 bis din RD al 
FRF jucatorul Popescu Nini Adrian 
este sanctionat cu masura 
suspendarii pentru o perioada de 2 
luni si o penalitate sportiva de 10.000 
lei. 
 
15. In temeiul art. 60 bis din RD al 
FRF jucatorul Burlacu Dorin este 
sanctionat cu masura suspendarii 
pentru o perioada de 6 luni si o 
penalitate sportiva de 15.000 lei. 
 
16. In temeiul art. 60 bis din RD al 
FRF jucatorul Palimaru Clement este 
sanctionat cu masura suspendarii 
pentru o perioada de 10 luni si o 
penalitate sportiva de 40.000 lei. 
 
17. In temeiul art. 60 bis din RD al 
FRF jucatorul Iordache Cristian Alin 
este sanctionat cu masura 
suspendarii pentru o perioada de 2 
luni si o penalitate sportiva de 10.000 
lei. 
 
18. In temeiul art. 60 bis 
coroborat cu  art. 60 indice 1 alin. 1  
din RD al Federaţia Română de Fotbal 
nu se  pedepsesc jucătorii Ghinea 
Adrian și Pârvu Lucian.  
 
Dispune disjungerea cauzei în ce 
privește pe Tulpan Dan presedintele 
clubului Gloria Buzau  și 
pe jucătorul Răduca Adrian, urmând 
să se constituie alte două dosare.  
 
Dispune disjungerea cererii de 
suspendare a executarii sanctiunilor 
si formeaza un nou dosar. 
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In temeiul art. 9 din RD al FRF clubul 
Gloria Buzau este obligat in solidar cu 
antrenorii si jucatorii mai sus 
mentionati la plata penalitatilor 
sportive. 
 
Executorie cu excepția penalităților 
sportive. 
 
Cu drept de recurs în termen de 2 zile 
de la comunicarea hotărârii motivate. 
 
Pronunțată în ședință publică azi 25 
mai 2016. 
 

 
2. 

38/CD/2016 Reclamant 
• Federaţia  Română de Fotbal  
 

Pârât 
• Mihai  Alexandru Costea 
 

 
Sesizare 

Comisia  a luat act de  renunțarea la  
sesizarea  formulată  de  către 
reclamanta  FRF împotriva  pârâtului 
Mihai Alexandru Costea 
  

3. 18/CD/2016 Reclamant 
• Federaţia Română de Fotbal  
 

Pârât 
• Șumudică  Marius 
 

 
Sesizare 

 
Dosar  rămas în pronunțare 

 
4. 

19/CD/2016 
 

 
• Federaţia Română de Fotbal  
 
 

• SC  Politehnica Timișoara  SA 
AJF  Timiș 
 

 
Sesizare 

 
 
Suspendă  cauza 

5. 15/CD/2016 Reclamant 
• Pînzaru Alin -Cristinel  
 

Pârât 
• Ion  VIorel 
 

 
 
Sesizare 

 
Dosar  rămas în pronunțare 

6. 20/CD/2016 Reclamant 
• Ganea Ioan Viorel  
 

Pârât 
• FC  Universitatea Cluj  SA 
 

 
Sesizare 

 
 
Termen 06.06.2016 

7. 6/CD/2016 Creditor 
• Ganea Dragoș Vlăduț 
 
Debitor 
• ACS  FC Municipal  Baia  Mare 

 
Executare 
drepturi financiare 
 

Comisia a dispus încetarea executării 

și închiderea dosarului ca urmare a 

achitării  debitului  de către  debitorul  

ACS FC Municipal Baia Mare  față 

de creditorul  Ganea  Dragoș  Vlăduț 
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8. 

 
27/CD/2016 

Creditor 
• Deac Mihai  Ionel 
 
Debitor 
• ACS  FC Municipal  Baia  Mare 

 
Executare 
drepturi financiare 
 

Comisia a sancționat debitorul  ACS 

FC Municipal Baia Mare cu  

penalitate  de 3000  lei și i s-a acordat 

un termen de grație de 5 zile pentru 

executarea integrală a obligațiilor de 

plată conform art. 24 lit. C al. 1. a din 

Regulamentul privind Statutul şi 

Transferul Jucătorilor de Fotbal, față 

de  creditorul  Deac Mihai Ionel 
 

Comisia a  acordat  termen  în  data  

de  22 iunie 2016, ora 15.00,  dată  la 

care debitorul  ACS FC Municipal 

Baia Mare  să prezinte dovada plății  

față de creditorul Deac Mihai Ionel  

conform Hotărârii 

nr.64/CL/24.03.2016, definitivă prin 

nerecurare  pentru a evita 

interzicerea dreptului de a transfera 

și/sau  legitima  jucători  în  calitate  

de  club  cesionar și depunctarea 
 

9. 28/CD/2016 Creditor 
• Bota Vasile Alin 
 
Debitor 
• ACS  FC Municipal  Baia  Mare 
 

 
Executare 
drepturi financiare 
 

Comisia a sancționat debitorul  ACS 

FC Municipal Baia Mare cu  

penalitate  de 3000  lei și i s-a acordat 

un termen de grație de 5 zile pentru 

executarea integrală a obligațiilor de 

plată conform art. 24 lit. C al. 1. a din 

Regulamentul privind Statutul şi 

Transferul Jucătorilor de Fotbal, față 

de  creditorul  Bota Vasile Alin 
 

Comisia a  acordat  termen  în  data  

de  22 iunie 2016, ora 15.00,  dată  la 

care debitorul  ACS FC Municipal 

Baia Mare  să prezinte dovada plății  

față de creditorul  Bota Vasile Alin  

conform Hotărârii nr.  

65/CL/24.03.2016, definitivă prin 

nerecurare  pentru a evita 

interzicerea dreptului de a transfera 

și/sau  legitima  jucători  în  calitate  

de  club  cesionar și depunctarea 

 

10. 20/CD/2016 Creditor 
• Hodor Marius  Vasile 
 
Debitor 
• ACS  FC Municipal  Baia  Mare 
 

Executare 
drepturi financiare 
 

Comisia în baza art. 24 lit. C pct. 1  

lit. b din Regulamentul privind 

Statutul și Transferul Jucătorilor de 

Fotbal, sancționarea ACS FC 

Municipal Baia Mare cu scăderea de 

puncte asupra celor acumulate în 

campionat de echipa de categoria cea 

mai ridicată - depunctare 2 puncte 
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pentru perioada 06.05.2016 -

20.05.2016 
   
Comisia a acordat termen în data de 

06.06.2016, ora 15.00, dată la care 

clubul să prezinte dovada plății  față  

de  creditorul Hodor Marius Vasile  

pentru a evita în continuare  

depunctarea 

 

11. 21/CD/2016 Creditor 
• Gherman Vlăduț Vasile 
 
Debitor 
• ACS  FC Municipal  Baia  Mare 
 

Executare 
drepturi financiare 
 

Comisia în baza art. 24 lit. C pct. 1  

lit. b din Regulamentul privind 

Statutul și Transferul Jucătorilor de 

Fotbal, sancționarea ACS FC 

Municipal Baia Mare cu scăderea de 

puncte asupra celor acumulate în 

campionat de echipa de categoria cea 

mai ridicată - depunctare 2 puncte 

pentru perioada 06.05.2016 -

20.05.2016 
   
Comisia a acordat termen în data de 

06.06.2016, ora 15.00, dată la care 

clubul să prezinte dovada plății  față  

de  creditorul Gherman Vlăduț Vasile  

pentru a evita în continuare  

depunctarea 

 

12.  29/CD/2016 Creditor 
• Sabău Adrian Florin 
 
Debitor 
• CS Unirea  Jucu 
 

Executare 
drepturi financiare 
 

 
 
Termen 01.06.2016 

13. 30/CD/2016 Creditor 
• Gavrilescu Dan Claudiu 
 
Debitor 
• CS Unirea Jucu 
 

Executare 
drepturi financiare 
 

 
 
Termen 01.06.2016 

 


