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ROMÂNIA 
COMISIA DE DISCIPLINĂ 

LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE  01 octombrie 2014, ORA 14:30 
 
 

NR. 
CRT. 

 
NUMĂR 
DOSAR 

DETALII DESPRE PĂRȚI 
 

 
OBIECTUL 

DOSARULUI 

 
SANCȚIUNI 

CALITATE ȘI  NUME 

 
 
1. 

 
 
50/CD/2014 

Creditor 
• Ionescu  Octavian  Mihail 
 

Debitor 
• SCM Argeșul Pitești 2012 
 

 
Executare 
drepturi financiare  
 

Comisia a sancționat debitorul  

SCM  Argeșul Pitești 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 Ionescu Octavian 

Mihail 

 

Comisia a  acordat  termen  în  

data  de  08  octombrie 2014  

ora 14.30,  dată  la care 

debitorul  SCM Argeșul Pitești 

să prezinte dovada plății față  

de creditorul  Ionescu  

Octavian  Mihail, pentru a evita 

interzicerea dreptului de a 

transfera și/sau  legitima  

jucători în  calitate  de club  

cesionar și depunctarea 

 

 
2. 

 
52/CD/2014 

Creditor 
• Sânmărtean Dinu Daniel 
 

Debitor 
• SC CF Brăila  SA 

 

 
Executare 
drepturi financiare 

 
 
TERMEN 8.10.2014 

3. 53/CD/2014 Creditor 
• Bănică Oprea 
 

Debitor 
• ACS Callatis 2012  Mangalia 
 

 
Executare 
drepturi financiare 

 
 
TERMEN 22.10.2014 
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4. 43/CD/2014 Creditor 
• Cucu  Sorin Daniel 
 

Debitor 
• FCM  Dunărea  Galați 
 

 
Executare 
drepturi financiare 

Comisia în baza art. 24 lit. C 

pct. 1  lit. b din Regulamentul 

privind Statutul și Transferul 

Jucătorilor de Fotbal, 

sancționarea FCM  Dunărea 

Galați cu scăderea de puncte 

asupra celor acumulate în 

campionat de echipa de 

categoria cea mai ridicată - 

depunctare 2 puncte pentru 

perioada 10.09.2014 -

24.09.2014  

 

Comisia a acordat termen în 

data de 15 octombrie 2014, ora 

14.30, dată la care clubul să 

prezinte dovada plății  față  de  

creditorul Cucu Sorin Daniel 

pentru a  evita în continuare  

depunctarea 

 

5. 44/CD/2014 Creditor 
• Baftoi  Cornel 
 

Debitor 
• FCM  Dunărea  Galați 
 

Executare 
drepturi financiare 

Comisia în baza art. 24 lit. C 

pct. 1  lit. b din Regulamentul 

privind Statutul și Transferul 

Jucătorilor de Fotbal, 

sancționarea FCM  Dunărea 

Galați cu scăderea de puncte 

asupra celor acumulate în 

campionat de echipa de 

categoria cea mai ridicată - 

depunctare 2 puncte pentru 

perioada 10.09.2014 -

24.09.2014  

 

Comisia a acordat termen în 

data de 15 octombrie 2014, ora 

14.30, dată la care clubul să 

prezinte dovada plății  față  de  

creditorul Baftoi Cornel pentru 

a evita în continuare  

depunctarea 

 

6. 48/CD/2014 Creditor 
• Olaru  Bogdan 
 

Debitor 
• FCM  Dunărea  Galați 
 

Executare 
drepturi financiare 

Comisia în baza art. 24 lit. C 

pct. 1  lit. b din Regulamentul 

privind Statutul și Transferul 

Jucătorilor de Fotbal, 

sancționarea FCM  Dunărea 

Galați cu scăderea de puncte 

asupra celor acumulate în 

campionat de echipa de 

categoria cea mai ridicată - 

depunctare 2 puncte pentru 
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perioada 10.09.2014 -

24.09.2014  

 

Comisia a acordat termen în 

data de 15 octombrie 2014, ora 

14.30, dată la care clubul să 

prezinte dovada plății  față  de  

creditorul Olaru Bogdan 

pentru a  evita în continuare  

depunctarea 

 

7. 54/CD/2014 Creditor 
• Coconașu  Cristian 
 

Debitor 
• AFC Delta Tulcea 

Executare 
drepturi financiare 

Comisia a sancționat debitorul  

AFC Delta Tulcea 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 Coconasu Cristian 

 

Comisia a  acordat  termen  în  

data  de  22  octombrie  2014  

ora 14.30,  dată  la care 

debitorul  AFC Delta  Tulcea să 

prezinte dovada plății față  de 

creditorul  Coconasu  Cristian, 

pentru a evita interzicerea 

dreptului de a transfera și/sau  

legitima  jucători în  calitate  de 

club  cesionar și depunctarea 

 

8. 68/CD/2014 Reclamant 
• Comisia Centrală  a  
Arbitrilor 
 

Pârât 
• Dinu  Gheorghe 
(oficial  Astra  Giurgiu) 
 
 

Sesizare În  baza  art.   12  și art. 14  bis 
raportat  la  art.  52.2.a  din RD  
și  art.  20  din RD  se  
sancționează pârâtul Dinu 
Gheorghe  (oficial  AFC Astra )   
cu  Avertisment  și  i  se  aplică  
o  penalitate  sportivă  de  
15.000  lei 
 

9. 67/CD/2014 Reclamant 
• Comisia Centrală  a  
Arbitrilor 
 

Pârât 
• Erik  Lincar 
(antrenor  CSM  Râmnicu 
Vâlcea) 

Sesizare În  baza  art.   52.2.a   cu  
aplicarea  art.  45 din RD  și în  
raport   de  sancțiunea cea  mai  
grea  aplicată  în  dosarul  nr. 
426/CD/2014, 
se  sancționează  pârâtul Erik 
Lincar  (antrenor  CSM Rm  
Vâlcea )   cu  suspendare  4  
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(patru) jocuri  și  i  se  aplică  o  
penalitate  sportivă  de  6700  
lei 
 

10. 69/CD/2014 Reclamant 
• Comisia Centrală  a  
Arbitrilor 
 

Pârât 
• Petre Grigoraș 
(antrenor  Pandurii Tg Jiu) 
 

Sesizare În  baza  art.   52.2.a   cu  
aplicarea  art.  45  din  RD  și în  
raport   de  sancțiunea aplicată  
în  dosarul  nr. 141/CD/2014  a 
LPF, se  sancționează  pârâtul 
Petre Grigoraș  (antrenor  
Pandurii Tg.  JIu)   cu  
suspendare 4 (patru) jocuri  și   i  
se  aplică  o  penalitate  
sportivă  de  15.000  lei,  
urmând a  executa  această  
sancțiune 
 

 


