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ROMÂNIA 

COMISIA DE DISCIPLINĂ ȘI ETICĂ 
LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE  29 NOIEMBRIE 2016, ORA 14:30 

 
NR. 
CRT. 

 
NUMĂR 
DOSAR 

DETALII DESPRE PĂRȚI 
 

 
OBIECTUL 

DOSARULUI 

 
SANCȚIUNI 

CALITATE ȘI  NUME 

1. 46/CD/2016 Creditor 
• Chelaru  Marius 
 

Debitor 
• ACF Metalurgistul Cugir 1939 
 
 

 
Executare drepturi 
financiare 

 
 
Termen 07.12.2016 

2. 47/CD/2016 Creditor 
• Piko Alexandru Bogdan 
 

Debitor 
• ACF Metalurgistul Cugir 1939 
 

Executare drepturi 
financiare 

 
 
Termen 14.12.2016 

3. 48/CD2016 Creditor 
• Tiuț Rafael Călin 
 

Debitor 
• ACF Metalurgistul Cugir 1939 
 

Executare drepturi 
financiare 

 
 
Termen 14.12.2016 

4. 36/CD/2016 Creditor 
• CSM Pașcani 
 

Debitor 
•  ASC Bacău 
 

Executare drepturi 
financiare Hot. 
96/CL/02.06.2016, 
rămasă definitivă prin 
decizia nr. 
48/CR/07.07.2016 
 

Comisia în baza art. 24 

lit. C pct. 1  lit. b din 

Regulamentul privind 

Statutul și Transferul 

Jucătorilor de Fotbal, 

sancționarea ASC 

Bacău cu scăderea de 

puncte asupra celor 

acumulate în 

campionat de echipa de 

categoria cea mai 

ridicată - depunctare 2 

puncte pentru perioada 

11.11.2016 -25.11.2016 
 

Comisia a acordat 

termen în data de 

14.12.2016, ora 15.00, 

dată la care clubul să 

prezinte dovada plății  

față  de  creditorul CSM 

Pașcani  pentru a evita 
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în continuare  

depunctarea 

 

5. 37/CD/2016 Creditor 
• CSM Pașcani 
 

Debitor 
•  ASC Bacău 
 

Executare drepturi 
financiare Hot. 
95/CL/02.06.2016, 
rămasă definitivă prin 
decizia nr. 
47/CR/07.07.2016 
 

Comisia în baza art. 24 

lit. C pct. 1  lit. b din 

Regulamentul privind 

Statutul și Transferul 

Jucătorilor de Fotbal, 

sancționarea ASC 

Bacău cu scăderea de 

puncte asupra celor 

acumulate în 

campionat de echipa de 

categoria cea mai 

ridicată - depunctare 2 

puncte pentru perioada 

11.11.2016 -25.11.2016 
 

Comisia a acordat 

termen în data de 

14.12.2016, ora 15.00, 

dată la care clubul să 

prezinte dovada plății  

față  de  creditorul CSM 

Pașcani  pentru a evita 

în continuare  

depunctarea 

 

6. 38/CD/2016 Creditor 
• CSM Pașcani 
 

Debitor 
•  ASC Bacău 
 

Executare drepturi 
financiare Hot. 
98/CL/02.06.2016, 
rămasă definitivă prin 
decizia nr. 
50/CR/07.07.2016 
 

Comisia în baza art. 24 

lit. C pct. 1  lit. b din 

Regulamentul privind 

Statutul și Transferul 

Jucătorilor de Fotbal, 

sancționarea ASC 

Bacău cu scăderea de 

puncte asupra celor 

acumulate în 

campionat de echipa de 

categoria cea mai 

ridicată - depunctare 2 

puncte pentru perioada 

11.11.2016 -25.11.2016 
 

Comisia a acordat 

termen în data de 

14.12.2016, ora 15.00, 

dată la care clubul să 

prezinte dovada plății  

față  de  creditorul CSM 

Pașcani  pentru a evita 

în continuare  

depunctarea 
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7. 39/CD/2016 Creditor 
• CSM Pașcani 
 

Debitor 
•  ASC Bacău 
 

Executare drepturi 
financiare Hot. 
93/CL/02.06.2016, 
rămasă definitivă prin 
decizia nr. 
45/CR/07.07.2016 
 

Comisia în baza art. 24 

lit. C pct. 1  lit. b din 

Regulamentul privind 

Statutul și Transferul 

Jucătorilor de Fotbal, 

sancționarea ASC 

Bacău cu scăderea de 

puncte asupra celor 

acumulate în 

campionat de echipa de 

categoria cea mai 

ridicată - depunctare 2 

puncte pentru perioada 

11.11.2016 -25.11.2016 
 

Comisia a acordat 

termen în data de 

14.12.2016, ora 15.00, 

dată la care clubul să 

prezinte dovada plății  

față  de  creditorul CSM 

Pașcani  pentru a evita 

în continuare  

depunctarea 

 

 

8. 40/CD/2016 Creditor 
• CSM Pașcani 
 

Debitor 
•  ASC Bacău 
 

Executare drepturi 
financiare Hot. 
94/CL/02.06.2016, 
rămasă definitivă prin 
decizia nr. 
46/CR/07.07.2016 
 

Comisia în baza art. 24 

lit. C pct. 1  lit. b din 

Regulamentul privind 

Statutul și Transferul 

Jucătorilor de Fotbal, 

sancționarea ASC 

Bacău cu scăderea de 

puncte asupra celor 

acumulate în 

campionat de echipa de 

categoria cea mai 

ridicată - depunctare 2 

puncte pentru perioada 

11.11.2016 -25.11.2016 
 

Comisia a acordat 

termen în data de 

14.12.2016, ora 15.00, 

dată la care clubul să 

prezinte dovada plății  

față  de  creditorul CSM 

Pașcani  pentru a evita 

în continuare  

depunctarea 
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9. 41/CD/2016 Creditor 
• CSM Pașcani 
 

Debitor 
•  ASC Bacău 
 

Executare drepturi 
financiare Hot. 
97/CL/02.06.2016, 
rămasă definitivă prin 
decizia nr. 
49/CR/07.07.2016 
 

Comisia în baza art. 24 

lit. C pct. 1  lit. b din 

Regulamentul privind 

Statutul și Transferul 

Jucătorilor de Fotbal, 

sancționarea ASC 

Bacău cu scăderea de 

puncte asupra celor 

acumulate în 

campionat de echipa de 

categoria cea mai 

ridicată - depunctare 2 

puncte pentru perioada 

11.11.2016 -25.11.2016 
 

Comisia a acordat 

termen în data de 

14.12.2016, ora 15.00, 

dată la care clubul să 

prezinte dovada plății  

față  de  creditorul CSM 

Pașcani  pentru a evita 

în continuare  

depunctarea 

 

 


