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ROMÂNIA 

COMISIA DE DISCIPLINĂ ȘI ETICĂ 
LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE  17 IUNIE 2015, ORA 15:00 

 
NR. 
CRT. 

 
NUMĂR 
DOSAR 

DETALII DESPRE PĂRȚI 
 

 
OBIECTUL 

DOSARULUI 

 
SANCȚIUNI 

CALITATE ȘI  NUME 

1. 12/CD/2015 Petent 
• Federația Română  de  Fotbal 
 
Petent - intimat 
• Bărboianu Stefan 
 

Intimat -Petent 
• Ionuț Negoiță 
 
Intimat -Petent 
• SC Dinamo  1948 SA  
 

 
Sesizare 

 
 
 
Termen  - 01.07.2015 

2. 15/CD/2015 Reclamant 
• Federația Română  de  Fotbal 
 

Pârât 
• Florin  Prunea 
 

 
 
Sesizare 

 
 
Termen  - 24.06.2015 

3. 227/CD/2015 Revizuient 
• Drobeta  Turnu  Severin 
 
 
 

Revizuire 
 

În conformitate  cu  
prevederile  art. 121  
din RD  admite  cererea  
de  revizuire  formulată  
de revizuientul Drobeta 
Turnu Severin  și  
anulează  Hotărârea 
CDE nr. 466/22.10.2014  
și  dispune pe baza  
dovezilor  prezentate  
următoarele: 
 
În conformitate  cu 
prevederile  art. 52/1- a  
din RD  antrenorul Ispas  
Daniel  se  suspendă  
pentru  2 (două) jocuri  
și  i  se  aplică  o  
penalitate  sportivă  de 
680  lei 
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În conformitate  cu 
prevederile  art. 52/1- a  
din RD  antrenorul 
Calotoiu Mihai se  
suspendă  pentru  2 
(două) jocuri  și  i  se  
aplică  o  penalitate  
sportivă  de 680  lei 
 
Obligă  clubul   CSS  
Drobeta Turnu Severin   
la  plata  cheltuielilor  
de  judecată  în sumă  
de  105  lei către  
arbitrul  Timofticiuc  
Dragoș 
 

4. 57/CD/2015 Creditor 
• Bălan Andrei 
 

Debitor 
• CS  Unirea  Jucu  
 

 
Executare 
drepturi financiare 
 
 
 

 
 
Termen  - 24.06.2015 

 
5. 

 
55/CD/2015 

Creditor 
• Miron Cornelius 
 

Debitor 
• CS  National Sebis  
 
 

 
Executare 
drepturi financiare 

Comisia a dispus 

încetarea executării și 

închiderea dosarului ca 

urmare a achitării  

debitului  de către  

debitorul CS Național 

Sebiș  față de creditorul 

Miron Cornelius 
 

6. 56/CD/2015 Creditor 
• Ban Claudiu 
 

Debitor 
• CS  National Sebis 
 
 

 
 
Executare 
drepturi financiare 

Comisia a dispus 

încetarea executării și 

închiderea dosarului ca 

urmare a achitării  

debitului  de către  

debitorul CS Național 

Sebiș  față de creditorul 

Ban Claudiu 
 

7. 54/CD/2015 Creditor 
• Întuneric  Andrei 
 

Debitor 
• SCM  Petrotub Roman  

Executare 
drepturi financiare 

Comisia a sancționat 

debitorul SCM Petrotub 

Roman  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. 
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1. a din Regulamentul 

privind Statutul şi 

Transferul Jucătorilor 

de Fotbal, față de  

creditorul  Întuneric 

Andrei 
 

Comisia a  acordat  

termen  în  data  de  08 

iulie 2015, ora 15.00,  

dată  la care debitorul  

SCM Petrotub Roman  

să prezinte dovada plății 

conform Hotărârii nr. 

135/CL/23.04.2015, 

pentru a evita 

interzicerea dreptului 

de a transfera și/sau  

legitima  jucători  în  

calitate  de club  

cesionar și depunctarea 
 

8. 50/CD/2015 Creditor 
• Dobrea  Bogdan Ioan 
 

Debitor 
• AFC Gloria Progresul 
 

 
Executare 
drepturi financiare 

Comisia a sancționat 

debitorul AFC Gloria 

Progresul  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 

Dobrea  Bogdan Ioan 
 

Comisia a  acordat  

termen  în  data  de  08 

iulie 2015, ora 15.00,  

dată  la care debitorul  

AFC Gloria Progresul  

să prezinte dovada plății 

conform Hotărârii nr. 

100/CL/ 21.04.2015, 

pentru a evita 

interzicerea dreptului 

de a transfera și/sau  

legitima  jucători în  

calitate  de club  

cesionar și depunctarea 
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9. 52/CD/2015 Creditor 
• Coroian  Ambrozie 
 

Debitor 
• AFC Gloria Progresul 
 

 
Executare 
drepturi financiare 

Comisia a sancționat 

debitorul AFC Gloria 

progresul  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 

Coroian Ambrozie 
 

Comisia a  acordat  

termen  în  data  de  08 

iulie 2015, ora 15.00,  

dată  la care debitorul  

AFC Gloria Progresul  

să prezinte dovada plății 

conform Hotărârii nr. 

138/CL/ 23.04.2015, 

pentru a evita 

interzicerea dreptului 

de a transfera și/sau  

legitima  jucători în  

calitate  de club  

cesionar și depunctarea 
 

10. 53/CD/2015 Creditor 
• Negrean Sandu 
 

Debitor 
• AFC Gloria  Progresul 
 

 
Executare 
drepturi financiare 

Comisia a sancționat 

debitorul AFC Gloria 

progresul  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 

Negrean  Sandu 
 

Comisia a  acordat  

termen  în  data  de  08 

iulie 2015, ora 15.00,  

dată  la care debitorul  

AFC Gloria Progresul  
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să prezinte dovada plății 

conform Hotărârii nr. 

137/CL/ 23.04.2015, 

pentru a evita 

interzicerea dreptului 

de a transfera și/sau  

legitima  jucători  în  

calitate  de club  

cesionar și depunctarea 
 

11. 30/CD/2015 Creditor 
• Hlinca Ionuț Cristian 
 

Debitor 
• AFC  Gloria  Progresul 
  

 
 
Executare 
drepturi financiare 

Comisia în baza art. 24 

lit. C pct. 1  lit. b din 

Regulamentul privind 

Statutul și Transferul 

Jucătorilor de Fotbal, 

sancționarea AFC 

Gloria Progresul cu 

scăderea de puncte 

asupra celor acumulate 

în campionat de echipa 

de categoria cea mai 

ridicată - depunctare 2 

puncte pentru perioada 

30.05.2015 -13.06.2015 

  

Comisia a acordat 

termen în data de                 

01.07.2015, ora 15.00, 

dată la care clubul să 

prezinte dovada plății  

față de creditorul 

Hlinca Ionuț Cristian 

pentru a evita în 

continuare  

depunctarea 

 

12. 37/CD/2015 Creditor 
• Mircescu  Andrei  Ștefan 
 

Debitor 
• AFC Fortuna 
  

 
Executare 
drepturi financiare 

Comisia în baza art. 24 

lit. C pct. 1  lit. b din 

Regulamentul privind 

Statutul și Transferul 

Jucătorilor de Fotbal, 

sancționarea AFC 

Fortuna cu scăderea de 

puncte asupra celor 

acumulate în 

campionat de echipa de 

categoria cea mai 

ridicată - depunctare 2 

puncte pentru perioada 

27.05.2015 -10.06.2015 
  
Comisia a acordat 
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termen în data de 

01.07.2015, ora 15.00, 

dată la care clubul să 

prezinte dovada plății  

față de creditorul 

Mircescu  Andrei   

Stefan pentru a evita în 

continuare  

depunctarea 

 

13. 40/CD/2015 Creditor 
• Dutciuc Sorin  Ioan 
 

Debitor 
• Fotbal Club Cetatea  Tg Neamt 
 

Executare 
drepturi financiare 

Comisia în baza art. 24 

lit. C pct. 1  lit. b din 

Regulamentul privind 

Statutul și Transferul 

Jucătorilor de Fotbal, 

sancționarea FC 

Cetatea  Tg. Neamț  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 

28.05.2015 -11.06.2015  
 

Comisia a acordat 

termen în data de 

01.07.2015, ora 15.00, 

dată la care clubul să 

prezinte dovada plății  

față  de  creditorul  

Dutciuc Sorin Ioan 

pentru a evita în 

continuare  

depunctarea 
 

14. 35/CD/2015 Creditor 
• Drăghici  Octavian 
 

Debitor 
• ACS FC Olt  Slatina 
 

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 

Olt  Slatina cu scăderea 

de puncte asupra celor 

acumulate în 

campionat de echipa de 

categoria cea mai 
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ridicată - depunctare 2 

puncte pentru perioada 

27.05.2015 -10.06.2015 

  

Comisia a acordat 

termen în data de 

01.07.2015, ora 15.00, 

dată la care clubul să 

prezinte dovada plății  

față de creditorul 

Drăghici  Octavian 

pentru a evita în 

continuare  

depunctarea 

 

15. 42/CD/2015 Creditor 
• Miron Ionuț Cosmin 
 

Debitor 
• ACS FC Delta Dobrogea 
 

Executare 
drepturi financiare 

 
 
Termen  - 24.06.2015 

16. 43/CD/2015 Creditor 
• Olaru Bogdan Sorin 
 

Debitor 
• ACS FC Delta Dobrogea 
 

Executare 
drepturi financiare 

Comisia a dispus 

menținerea penalității  

de 3000  lei  aplicată la  

termenul  din  

20.05.2015, încetarea 

executării și închiderea 

dosarului ca urmare a 

achitării  debitului  de 

către  debitorul ACS 

FC Delta  Dobrogea 

față de creditorul Olaru 

Bogdan Sorin 
17. 45/CD/2015 Creditor 

• Iliuciuc Ioan Alex 
 

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, 

sancționarea AFC 

Săgeata Năvodari  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 

28.05.2015 -11.06.2015  
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Comisia a acordat 

termen în data de 

01.07.2015, ora 15.00, 

dată la care clubul să 

prezinte dovada plății  

față  de  creditorul  

Iliuciuc Ioan Alex 

pentru a evita în 

continuare  

depunctarea 
 

18. 46/CD/2015 Creditor 
• Niță   Norbert Sorin 
 

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, 

sancționarea AFC 

Săgeata Năvodari  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 

28.05.2015 -11.06.2015  
 

Comisia a acordat 

termen în data de 

01.07.2015, ora 15.00, 

dată la care clubul să 

prezinte dovada plății  

față  de  creditorul  Niță 

Norbert Sorin pentru a 

evita în continuare  

depunctarea 
 

 


