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ROMÂNIA 

COMISIA DE DISCIPLINĂ ȘI ETICĂ 
LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE  13 februarie 2015, ORA 13:00 

 
 

NR. 
CRT. 

 
NUMĂR 
DOSAR 

DETALII DESPRE PĂRȚI 
 

 
OBIECTUL 

DOSARULUI 

 
SANCȚIUNI 

CALITATE ȘI  NUME 

1. 4/CD/2015 Reclamant 
• Federaţia Română de Fotbal – 
Comisia Tehnică 
 

Pârât 
• Șumudică Marius 
 

 
Sesizare 

 
Comisia a dispus  
conexarea  dosarului 
nr. 4/CD/2015 al FRF la 
dosarul cu nr. 
17/CDE/2015  al  LPF 
 

2. 2/CD/2015 Creditor 
• Popa  Florin 
 

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 

28.01.2015 -11.02.2015  
 

Comisia a acordat 

termen în data de 

04.03.2015, ora 14.30, 

dată la care clubul să 

prezinte dovada plății  

față  de  creditorul Popa 

Florin  pentru a evita în 

continuare  

depunctarea 
 

3. 3/CD/2015 Creditor 
• Johnson  Dulee 
 

 
Executare 
drepturi financiare 

Comisia în baza art. 24 

lit. C pct. 1  lit. b din 

Regulamentul privind 
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Debitor 
• AFC  Săgeata  Năvodari 
 
 
 

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 

27.01.2015 -11.02.2015  
 

Comisia a acordat 

termen în data de 

04.03.2015, ora 14.30, 

dată la care clubul să 

prezinte dovada plății  

față  de  creditorul 

Johnson Dulee  pentru 

a evita în continuare  

depunctarea 
 
 

4. 4/CD/2015 Creditor 
• Pană Silviu Gabriel 
 

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 

28.01.2015 -11.02.2015  
 

Comisia a acordat 

termen în data de 

04.03.2015, ora 14.30, 

dată la care clubul să 
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prezinte dovada plății  

față  de  creditorul 

Pană Silviu Gabriel    

pentru a evita în 

continuare  

depunctarea 
 
 

5. 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, 

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 

27.01.2015 -10.02.2015  
 

Comisia a acordat 

termen în data de 

25.02.2015, ora 14.30, 

dată la care clubul să 

prezinte dovada plății  

față  de  creditorul CS 

FC  Viorel Mateianu 

pentru a evita în 

continuare  

depunctarea 
 
 

6. 86/CD/2014 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, 

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 

26.01.2015 -09.02.2015  
 

Comisia a acordat 

termen în data de 

25.02.2015, ora 14.30, 
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dată la care clubul să 

prezinte dovada plății  

față  de  creditorul 

Lupu Valeriu pentru a 

evita în continuare  

depunctarea 

 
 

7. 1/CD/2015 Creditor 
• Munteanu Cristian Lucian 
 

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 

scăderea de puncte 

asupra celor acumulate 

în campionat de echipa 

de categoria cea mai 

ridicată - depunctare 2 

puncte pentru perioada 

28.01.2015 -12.02.2015  
 

Comisia a acordat 

termen în data de 

04.03.2015, ora 14.30, 

dată la care clubul să 

prezinte dovada plății  

față  de  creditorul 

Munteanu Cristian 

Lucian  pentru a evita 

în continuare  

depunctarea 

 

 


