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ROMÂNIA 

COMISIA DE DISCIPLINĂ ȘI ETICĂ 
LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE  25 februarie 2015, ORA 14:30 

 
NR. 
CRT. 

 
NUMĂR 
DOSAR 

DETALII DESPRE PĂRȚI 
 

 
OBIECTUL 

DOSARULUI 

 
SANCȚIUNI 

CALITATE ȘI  NUME 

1. 15/CD/2015 Reclamant 
• Ganea  Ioan  Viorel 
 

Pârât 
• SC Universitatea Cluj SA 
 

 
Sesizare 

Admite excepția 

necompetenței 

materiale a Comisiei de 

disciplină invocată din 

oficiu și declină cauza 

spre competentă 

soluționare către 

Camera Naţională 

pentru Soluţionarea 

Litigiilor a FRF 
 

2. 5/CD/2015 Reclamant 
• FC Viitorul SA 
 

Pârât 
• Cabuz Cătălin 
 
 

 
Ratificare 

 
 
Termen 04.03.2015 

3. 5/CD/2015 Creditor 
• Călin Marius 
 

Debitor 
• CS Millenium Giarmata 
 

Executare 
drepturi financiare 

Comisia a sancționat 

debitorul  CS 

Millenium Giarmata 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 Călin 

Marius 
 

Comisia a  acordat  

termen  în  data  de  25 

martie 2015, ora 14.30,  

dată  la care debitorul  

CS  Millenium 

Giarmata  să prezinte 

dovada plății conform 
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Hotărârii nr. 

339/CL/14.10.2014, 

pentru a evita 

interzicerea dreptului 

de a transfera și/sau  

legitima  jucători în  

calitate  de club  

cesionar și depunctarea 
 

4. 6/CD/2015 Creditor 
• Rosemblum Michael Maximilian 
 

Debitor 
• CS Millenium Giarmata 
 

Executare 
drepturi financiare 

Comisia a sancționat 

debitorul  CS 

Millenium Giarmata 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 

Rosemblum Michael 

Maximilian 
 

Comisia a  acordat  

termen  în  data  de  25 

martie 2015, ora 14.30,  

dată  la care debitorul  

CS  Millenium 

Giarmata  să prezinte 

dovada plății conform 

Hotărârii nr. 

337/CL/14.10.2014, 

pentru a evita 

interzicerea dreptului 

de a transfera și/sau  

legitima  jucători în  

calitate  de club  

cesionar și depunctarea 
 

5. 7/CD/2015 Creditor 
• Naidin Leonard Marian Toni 
 

Debitor 
• CS Millenium Giarmata 
 
 

Executare 
drepturi financiare 

Comisia a sancționat 

debitorul  CS 

Millenium Giarmata 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 
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Regulamentul privind 

Statutul şi Transferul 

Jucătorilor de Fotbal, 

față de  creditorul 

Naidin Leonard Marian 

Toni 
 

Comisia a  acordat  

termen  în  data  de  25 

martie 2015, ora 14.30,  

dată  la care debitorul  

CS  Millenium 

Giarmata  să prezinte 

dovada plății conform 

Hotărârii nr. 

303/CL/14.10.2014, 

pentru a evita 

interzicerea dreptului 

de a transfera și/sau  

legitima  jucători în  

calitate  de club  

cesionar și depunctarea 
 

6.  17/CD/2015 Creditor 
• Naicu Victor 
 

Debitor 
• ACS  Podari 
 
 

 
Executare 
drepturi financiare 

Admite  excepția 

prematurității  

introducerii  cererii  de  

punere în  executare 

formulată de creditorul 

Naicu Victor împotriva  

debitorului ACS  

Podari 

 

7. 18/CD/2015 Creditor 
• Bucin Doru 
 

Debitor 
• CSM Avântul Reghin 
 

Executare 
drepturi financiare 

 
 
Termen 04.03.2015 

8. 19/CD/2015 Creditor 
• Tănase Viorel 
 

Debitor 
• ASC  Bacău 
 

Executare 
drepturi financiare 

Comisia a sancționat 

debitorul  ASC Bacău 

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 

Tănase Viorel 
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Comisia a  acordat  

termen  în  data  de  25 

martie 2015, ora 14.30,  

dată  la care debitorul  

ASC  Bacău  să 

prezinte dovada plății 

conform Hotărârii nr. 

372/CL/20.11.2014, 

pentru a evita 

interzicerea dreptului 

de a transfera și/sau  

legitima  jucători în  

calitate  de club  

cesionar și depunctarea 

 

9. 20/CD/2015 Creditor 
• Pelin Tudorel 
 

Debitor 
• AFC Bacău 
 

Executare 
drepturi financiare 

Comisia a sancționat 

debitorul  AFC Bacău 

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 Pelin 

Tudorel 
 

Comisia a  acordat  

termen  în  data  de  25 

martie 2015, ora 14.30,  

dată  la care debitorul  

AFC  Bacău  să 

prezinte dovada plății 

conform Hotărârii nr. 

392/CL/18.12.2014, 

pentru a evita 

interzicerea dreptului 

de a transfera și/sau  

legitima  jucători în  

calitate  de club  

cesionar și depunctarea 

 

10. 21/CD/2015 Creditor 
• Vlad Andrei 
 

Debitor 
• AFC  Fortuna 
 

Executare 
drepturi financiare 

Comisia a sancționat 

debitorul  AFC Fortuna 

cu  penalitate  de 3000  

lei și i s-a acordat un 

termen de grație de 5 

zile pentru executarea 
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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 Vlad 

Andrei 
 

Comisia a  acordat  

termen  în  data  de  25 

martie 2015, ora 14.30,  

dată  la care debitorul  

AFC Fortuna  să 

prezinte dovada plății 

conform Hotărârii nr. 

375/CL/09.12.2014, 

pentru a evita 

interzicerea dreptului 

de a transfera și/sau  

legitima  jucători în  

calitate  de club  

cesionar și depunctarea 

 

11. 10/CD/2015 Creditor 
• Despa Alexandra 
 

Debitor 
• Clubul Sportiv de  Fotbal CFR 
1933 Timisoara 
 

Executare 
drepturi financiare 

În  baza art. 24 lit. C 

pct. 1  lit. b din 

Regulamentul privind 

Statutul și Transferul 

Jucătorilor de Fotbal, 

comisia  a hotărât 

sancționarea Clubului   

Sportiv  de  Fotbal  

CFR 1933  Timișoara 

cu 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 

04.02.2015 – 

18.02.2015 

 

Comisia a acordat 

termen în data de 11  

martie 2015, ora 14.30, 

dată la care clubul să 

prezinte dovada plății  
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față de  creditorul 

Despa Alexandra  

pentru a evita în 

continuare  

depunctarea 

 

12. 11/CD/2015 Creditor 
• Herczeg Andreea 
 

Debitor 
• Clubul Sportiv de  Fotbal CFR 
1933 Timisoara 
 

Executare 
drepturi financiare 

În  baza art. 24 lit. C 

pct. 1  lit. b din 

Regulamentul privind 

Statutul și Transferul 

Jucătorilor de Fotbal, 

comisia  a hotărât 

sancționarea Clubului   

Sportiv  de  Fotbal  

CFR 1933  Timișoara 

cu 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 

04.02.2015 – 

18.02.2015 

 

Comisia a acordat 

termen în data de 11  

martie 2015, ora 14.30, 

dată la care clubul să 

prezinte dovada plății  

față de  creditorul 

Herczeg Andreea  

pentru a evita în 

continuare  

depunctarea 

 

13. 86/CD/2015 Creditor 
• Lupu Valeriu 
 

Debitor 
• AFC Săgeata Năvodari 
 

Executare 
drepturi financiare 

Comisia în baza art. 24 

lit. C pct. 1  lit. b din 

Regulamentul privind 

Statutul și Transferul 

Jucătorilor de Fotbal a  

hotărât sancționarea 

AFC Săgeata Năvodari 

cu scăderea de puncte 

asupra celor acumulate 

în campionat de echipa 

de categoria cea mai 

ridicată - depunctare 2 
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puncte pentru perioada 

10.02.2015 -24.02.2015  
 

Comisia a acordat 

termen în data de 18 

martie 2015, ora 14.30, 

dată la care clubul să 

prezinte dovada plății  

față  de  creditorul 

Lupu Valeriu pentru a 

evita în continuare  

depunctarea 

 

14. 82/CD/2014 Creditor 
• CS FC Viorel Mateianu 
 

Debitor 
• AFC Săgeata Năvodari 
 

Executare 
drepturi financiare 

Comisia în baza art. 24 

lit. C pct. 1  lit. b din 

Regulamentul privind 

Statutul și Transferul 

Jucătorilor de Fotbal a  

hotărât sancționarea 

AFC Săgeata Năvodari 

cu scăderea de puncte 

asupra celor acumulate 

în campionat de echipa 

de categoria cea mai 

ridicată - depunctare 2 

puncte pentru perioada 

10.02.2015 -24.02.2015  
 

Comisia a acordat 

termen în data de 18 

martie 2015, ora 14.30, 

dată la care clubul să 

prezinte dovada plății  

față  de  creditorul CS 

FC Viorel  Mateianu 

pentru a evita în 

continuare  

depunctarea 

 

15. 22/CD/2015 Creditor 
• Minteuan Alin  Ilie 
 

Debitor 
• FC  Unirea Dej 
 

Executare 
drepturi financiare 

 
Termen 04.03.2015 

16. 16/CD/2015 Creditor 
• Chirilă Ion Stefan 
 

Debitor 
• CSMS Iași 
 

Executare 
drepturi financiare 

 
Termen 04.03.2015 
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17. 13/CD/2015 Creditor 
• Asociația Club Sportiv ”Fotbal 
Club Ardealul Cluj” 
 

Debitor 
• Clubul Sportiv Metalul Reșița SA 
 

Executare 
drepturi financiare 

Comisia a dispus 

încetarea executării și 

închiderea dosarului ca 

urmare a achitării  

debitului  de către  

debitorul Clubul 

Sportiv Metalul Reșița 

SA față de creditorul 

Asociația Club Sportiv 

”Fotbal Club Ardealul 

Cluj” 

 

18. 14/CD/2015 Creditor 
• Asociația Club Sportiv ”Fotbal 
Club Ardealul Cluj” 
 

Debitor 
• Clubul Sportiv Metalul Reșița SA 
 

Executare 
drepturi financiare 

Comisia a dispus 

încetarea executării și 

închiderea dosarului ca 

urmare a achitării  

debitului  de către  

debitorul Clubul 

Sportiv Metalul Reșița 

SA față de creditorul 

Asociația Club Sportiv 

”Fotbal Club Ardealul 

Cluj” 

 

 


