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ROMÂNIA 

COMISIA DE DISCIPLINĂ ȘI ETICĂ 
LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE  24 IUNIE 2015, ORA 15:00 

 
NR. 
CRT. 

 
NUMĂR 
DOSAR 

DETALII DESPRE PĂRȚI 
 

 
OBIECTUL 

DOSARULUI 

 
SANCȚIUNI 

CALITATE ȘI  NUME 

1. 15/CD/2015 Reclamant 
• Federația Română  de  Fotbal 
 

Pârât 
• Florin  Prunea 
 

 
Sesizare 

În temeiul art. 52 al. 2 

lit. a din RD 

sancționarea pârâtului 

Florin Prunea  cu 

măsura suspendării 

pentru 5 (cinci) jocuri 

și penalitate sportivă de 

11.300  lei 

 

2.  Reclamant 
• Comisia Centrală a Arbitrilor 
 

Pârât 
• Angelo Massone 
(Ceahlăul Piatra Neamț) 
 

 În temeiul art. 52 al. 2 

și  4  lit. b  din RD  se  

sancționează  pârâtul 

Angelo Massone cu  

interzicerea  oricărei  

activități  legate  de 

fotbal  pentru  10 (zece)  

luni  și  i se  aplică 

penalitate  sportivă  de 

30.000  lei 

 
3. 57/CD/2015 Creditor 

• Bălan Andrei 
 

Debitor 
• CS  Unirea  Jucu  
 

 
 
Executare 
drepturi financiare 

 
 
Termen 01.07.2015 

4. 42/CD/2015 Creditor 
• Miron Ionuț Cosmin 
 

Debitor 
• ACS FC Delta Dobrogea  
 

 
Executare 
drepturi financiare  

 

 

Termen 01.07.2015 

5. 34/CD/2015 Creditor 
• Bucur Olimpiu Eugen 
 

Debitor 
• AFC Gloria Progresul  
 

 
Executare 
drepturi financiare 
 
 
 

Comisia a  luat  act  de  

cererea  de  renunțare  

la judecată formulată 

de creditorul Bucur  

Olimpiu Eugen  

împotriva debitorului 

AFC Gloria  Progresul 

și  a dispus închiderea 

dosarului, ridicarea 
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măsurii interdicției de  

transfer  a jucătorilor și 

mentinerea  sancțiunii  

penalității  de 3000  lei 

aplicată la  termenul 

din 29.04.2015   și a  

scăderii de 2 puncte 

aplicată  la  termenul  

din 10.06.2015 

 

 
6. 

 
49/CD/2015 

Creditor 
• Munteanu Mădălin Daniel 
 

Debitor 
• AS FC Cetatea  Tg Neamț  
 

 
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 

05.06.2015 -20.06.2015  
 

Comisia a acordat 

termen în data de 

08.07.2015, ora 15.00,  

dată la care clubul să 

prezinte dovada plății  

față de creditorul  

Munteanu Mădălin 

Daniel  pentru a evita 

în continuare  

depunctarea 
 

7. 33/CD/2015 Creditor 
• Cismas  Cătălin  Mihai 
 

Debitor 
• CS  FC Sportul Studentesc  SA 
 

 
 
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 FC 

Sportul Studențesc 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 

04.06.2015 -19.06.2015 

  

Comisia a acordat 

termen în data de 

08.07.2015, ora 15.00, 

dată la care clubul să 

prezinte dovada plății  

față de creditorul 

Cismas Cătălin  Mihai 

pentru a evita în 

continuare  

depunctarea 

 

8. 48/CD/2015 Creditor 
• Burcă Gabriel 
 
Debitor 
• AFC  Arieșul 1907 Turda  

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 

Arieșul 1907 Turda  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 

05.06.2015 -20.06.2015  
 

Comisia a acordat 

termen în data de 

08.07.2015, ora 15.00, 

dată la care clubul să 

prezinte dovada plății  

față  de  creditorul  

Burcă Gabriel pentru a 

evita în continuare  

depunctarea 
 

9. 39/CD/2015 Creditor 
• Danciu  Ciprian 
 

Debitor 
• FC Cetatea Tg. Neamț 
 

 
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 
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scăderea de puncte 

asupra celor acumulate 

în campionat de echipa 

de categoria cea mai 

ridicată - depunctare 2 

puncte pentru perioada 

03.06.2015 -18.06.2015 

  

Comisia a acordat 

termen în data de 

08.07.2015, ora 15.00, 

dată la care clubul să 

prezinte dovada plății  

față de creditorul 

Danciu Ciprian pentru 

a evita în continuare  

depunctarea 

 

10. 36/CD/2015 Creditor 
• Kalai Iosif  Ladislau 
 

Debitor 
• FC  Arieșul 1907 Turda 
 

 
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 

Arieșul 1907 Turda cu 

scăderea de puncte 

asupra celor acumulate 

în campionat de echipa 

de categoria cea mai 

ridicată - depunctare 2 

puncte pentru perioada 

07.06.2015 -22.06.2015 

  

Comisia a acordat 

termen în data de 

08.07.2015, ora 15.00, 

dată la care clubul să 

prezinte dovada plății  

față de creditorul Kalai 

Iosif  Ladislau pentru a 

evita în continuare  

depunctarea 

 

11. 58/CD/2015 Creditor 
• Chirilă Ion Ștefan 
 

Debitor 
• CSMS  Iași 
 

 
Executare 
drepturi financiare 

 

Termen 01.07.2015 

 


