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ROMÂNIA 

COMISIA DE DISCIPLINĂ ȘI ETICĂ 
LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 26  IULIE 2017, ORA 14:30 

 
 
 

NR. 
CRT. 

 
NUMĂR 
DOSAR 

DETALII DESPRE PĂRȚI 
 

 
OBIECTUL 

DOSARULUI 

 
SANCȚIUNI 

CALITATE ȘI  NUME 

1. 12/CD/2017 Reclamant 
• CSM Olimpia Salonta 
 

Pârât 
• AJF Bihor 
 

 
 
Sesizare 

 
 
Termen 02.08.2017 

2. 33/CD/2017 Creditor 
• Gireadă Marius 
 

Debitor 
• ACS Foresta Suceava 
 

 
Executare drepturi 
financiare 

Comisia a sancționat 

debitorul  ACS  Foresta 

Suceava 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  Gireadă 

Marius 

Comisia a  acordat  

termen  în  data  de  

23.08.2017, ora 15.00,  

dată  la care debitorul  

ACS Foresta Suceava  

să prezinte dovada plății  

față de creditorul  

Gireadă  Marius 

conform Hotărârii nr. 

108/CL/11.05.2017 

rămasă  definitivă prin 

nerecurare, pentru a 

evita interzicerea 

dreptului de a transfera 

și/sau  legitima  jucători  

în  calitate  de  club  

cesionar și depunctare 
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3. 34/CD/2017 Creditor 
• Popovici Cristian Daniel 
 

Debitor 
• ACS  Foresta Suceava 
 

 
Executare drepturi 
financiare 

Comisia a sancționat 

debitorul  ACS  Foresta 

Suceava 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  Popovici 

Cristian Daniel 

Comisia a  acordat  

termen  în  data  de  

23.08.2017, ora 15.00,  

dată  la care debitorul  

ACS Foresta Suceava  

să prezinte dovada plății  

față de creditorul  

Popovici Cristian 

Daniel  conform 

Hotărârii nr. 

109/CL/11.05.2017 

rămasă  definitivă prin 

nerecurare, pentru a 

evita interzicerea 

dreptului de a transfera 

și/sau  legitima  jucători  

în  calitate  de  club  

cesionar și depunctare 
 
 

4. 36/CD/2017 Creditor 
• Stan Cosmin Vasile 
 

Debitor 
• CS Nuova Mama Mia Becicherecu 
Mic 
 

 
Executare drepturi 
financiare 

Comisia a sancționat 

debitorul  CS Nuova 

Mama Mia Becicherecu 

Mic 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  Stan 

Cosmin Vasile 
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Comisia a  acordat  

termen  în  data  de  

23.08.2017, ora 15.00,  

dată  la care debitorul  

CS Nuova Mama Mia 

Becicherecu Mic  să 

prezinte dovada plății  

față de creditorul  Stan 

Cosmin Vasile  

conform Hotărârii nr. 

121/CL/23.05.2017 

rămasă  definitivă prin 

nerecurare, pentru a 

evita interzicerea 

dreptului de a transfera 

și/sau  legitima  jucători  

în  calitate  de  club  

cesionar și depunctare 
 

5. 37/CD/2017 Creditor 
• Hromei Mihăiță 
 

Debitor 
• CS Nuova Mama Mia Becicherecu 
Mic 
 

 
Executare drepturi 
financiare 

Comisia a sancționat 

debitorul  CS Nuova 

Mama Mia Becicherecu 

Mic  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  

Hromei Mihăiță 

Comisia a  acordat  

termen  în  data  de  

23.08.2017, ora 15.00,  

dată  la care debitorul  

CS Nuova Mama Mia 

Becicherecu Mic  să 

prezinte dovada plății  

față de creditorul  

Hromei Mihăiță  

conform Hotărârii nr. 

122/CL/23.05.2017 

rămasă  definitivă prin 

nerecurare, pentru a 

evita interzicerea 

dreptului de a transfera 

și/sau  legitima  jucători  

în  calitate  de  club  
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cesionar și depunctare 
 

6. 38/CD/2017 Creditor 
• Niță Norbert Sorin 
 

Debitor 
• ACS FC Delta Dobrogea 
 

 
Executare drepturi 
financiare 

 
 
Termen 02.08.2017 

7. 
 

15/CD/2017 Creditor 
• Giurgiu Nicu Alexandru 
 

Debitor 
• ACS  Bacău 

 
Executare drepturi 
financiare 

Comisia a hotărât 

excluderea ASC Bacău 

din toate competițiile 

organizate sub egida 

FRF, ca urmare a 

neachitării obligațiilor 

financiare în termenul 

regulamentar față de 

creditorul  Giurgiu  

Nicu Alexandru 
 

8. 20/CD/2017 Creditor 
• Miron Bogdan Ionuț 
 

Debitor 
• ACS  Bacău 
 

 
Executare drepturi 
financiare 

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 

10.07.2017 -25.07.2017 
 

Comisia a acordat 

termen în data de 

16.08.2017, ora 15.00, 

dată la care clubul să 

prezinte dovada plății  

față  de  creditorul 

Miron Bogdan Ionuț  

pentru a evita în 

continuare  

depunctarea 

 

9. 39/CD/2017 Creditor 
• CSM Pașcani 
 

Debitor 
• ACS  Bacău 
 

 
Executare drepturi 
financiare 

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 
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puncte asupra celor 

acumulate în 

campionat de echipa de 

categoria cea mai 

ridicată - depunctare 2 

puncte pentru perioada 

27.06.2017 -12.07.2017 
 

Comisia a acordat 

termen în data de 

02.08.2017, ora 15.00, 

dată la care clubul să 

prezinte dovada plății  

față  de  creditorul CSM 

Pașcani  pentru a evita 

în continuare  

depunctarea 

 

10. 16/CD/2017 Creditor 
• Colegiul  Tehnic de Căi Ferate 
”Unirea” 
 

Debitor 
• ACS  Bacău 
 

 
Executare drepturi 
financiare 

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 

11.07.2017 -25.07.2017 
 

Comisia a acordat 

termen în data de 

16.08.2017, ora 15.00, 

dată la care clubul să 

prezinte dovada plății  

față  de  creditorul 

Colegiul Tehnic de  Căi 

Ferate ”Unirea” 

pentru a evita în 

continuare  

depunctarea 

 

11. 28/CD/2017 Creditor 
• AFC Metalosport Galați 
 

Debitor 
• CS Sporting Liești 
 

 
Executare drepturi 
financiare 

Comisia în baza art. 24 

lit. C pct. 1  lit. b din 

Regulamentul privind 

Statutul și Transferul 

Jucătorilor de Fotbal, 

sancționarea CS 

Sporting Liești cu 
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interzicerea dreptului 

de a transfera și/sau 

legitima jucători în 

calitate  de club  

cesionar, scăderea de 

puncte asupra celor 

acumulate în 

campionat de echipa de 

categoria cea mai 

ridicată - depunctare 2 

puncte pentru perioada 

23.06.2017 -07.07.2017 
 

Comisia a acordat 

termen în data de 

26.07.2017, ora 15.00, 

dată la care clubul să 

prezinte dovada plății  

față  de  creditorul AFC 

Metalosport Galați  

pentru a evita în 

continuare  

depunctarea 

 

12. 28/CD/2015 Creditor 
• AS Viitorul  2006 Satu Mare 
 

Debitor 
• FC CFR 1907 Cluj  SA  
 

Executare drepturi 
financiare 

 
 
Termen 02.08.2017 

 


