
 

 

 

ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE  FOTBAL  BRAȘOV       
                         

 

COMISIA PENTRU STATUTUL ȘI TRANSFERUL JUCĂTORULUI DE 

FOTBAL 
 

 

 

LISTA SOLUȚIILOR DOSARELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 23 AUGUST 2022 

 

 

1. Dosar 11/CSTJF/2022 – TRUȘCĂ Tudor Mircea VS. AS CETATEA Homorod 
 • Admite cererea reclamantului. 

• Dispune încetarea legitimării jucătorului la clubul AS CETATEA Homorod, constată 

dreptul jucătorului de a se legitima la oricare alt club.  

• Cu recurs în 5 zile de la comunicare.  

• Pronunțată astăzi, 22.08.2022. 

 

2.  Dosar 12/CSTJF/2022 – ALBULESCU Nicolae VS. AS CETATEA Homorod 

• Admite cererea reclamantului. 

• Dispune încetarea legitimării jucătorului la clubul AS CETATEA Homorod, constată 

dreptul jucătorului de a se legitima la oricare alt club.  

• Cu recurs în 5 zile de la comunicare.  

• Pronunțată astăzi, 22.08.2022. 

3. Dosar 13/CSTJF/2022 – ȚICU Mirel VS. AS CETATEA Homorod 

• Admite cererea reclamantului. 

• Dispune încetarea legitimării jucătorului la clubul AS CETATEA Homorod, constată 

dreptul jucătorului de a se legitima la oricare alt club.  

• Cu recurs în 5 zile de la comunicare.  

• Pronunțată astăzi, 22.08.2022. 

4. Dosar 14/CSTJF/2022 – ROMAN Ioan AS CETATEA Homorod 

• Admite cererea reclamantului. 

• Dispune încetarea legitimării jucătorului la clubul AS CETATEA Homorod, constată 

dreptul jucătorului de a se legitima la oricare alt club.  

• Cu recurs în 5 zile de la comunicare.  

• Pronunțată astăzi, 22.08.2022. 

 

5. Dosar 15/CSTJF/2022 – BERES Otto Laszlo vs  AS CETATEA Homorod 
• Admite cererea reclamantului. 

• Dispune încetarea legitimării jucătorului la clubul AS CETATEA Homorod, constată 

dreptul jucătorului de a se legitima la oricare alt club.  

• Cu recurs în 5 zile de la comunicare.  

• Pronunțată astăzi, 22.08.2022. 



. 

 

6. Dosar16/CSTJF/2022 – SZOKE Alexandru vs AS CETATEA Homorod 

• Admite cererea reclamantului. 

• Dispune încetarea legitimării jucătorului la clubul AS CETATEA Homorod, constată 

dreptul jucătorului de a se legitima la oricare alt club.  

• Cu recurs în 5 zile de la comunicare.  

• Pronunțată astăzi, 22.08.2022. 

 

7. Dosar 17/CSTJF/2022 – BUCUR Gheorghe vs. AS CETATEA Homorod  
• Admite cererea reclamantului. 

• Dispune încetarea legitimării jucătorului la clubul AS CETATEA Homorod, constată 

dreptul jucătorului de a se legitima la oricare alt club.  

• Cu recurs în 5 zile de la comunicare.  

• Pronunțată astăzi, 22.08.2022. 

 

8. Dosar 18/CSTJF/2022 – PRICOB Cristinel vs. AS CETATEA Homorod 
• Admite cererea reclamantului. 

• Dispune încetarea legitimării jucătorului la clubul AS CETATEA Homorod, constată 

dreptul jucătorului de a se legitima la oricare alt club.  

• Cu recurs în 5 zile de la comunicare.  

• Pronunțată astăzi, 22.08.2022. 

 

9. Dosar19/CSTJF/2022 – NICIU Robert Andrei vs. AS CETATEA Homorod 

• Admite cererea reclamantului. 

• Dispune încetarea legitimării jucătorului la clubul AS CETATEA Homorod, constată 

dreptul jucătorului de a se legitima la oricare alt club.  

• Cu recurs în 5 zile de la comunicare.  

• Pronunțată astăzi, 22.08.2022. 

 

 

10. Dosar20/CSTJF/2022 – CIORANU George vs FC PRECIZIA  Săcele 

• Admite cererea reclamantului. 

• Dispune încetarea legitimării jucătorului la clubul FC PRECIZIA Săcele, constată 

dreptul jucătorului de a se legitima la oricare alt club.  

• Cu recurs în 5 zile de la comunicare.  

• Pronunțată astăzi, 22.08.2022. 

 

11. Dosar21/CSTJF/2022 – DUMITRACHE Alex Mihai vs FC PRECIZIA  Săcele 

• Admite cererea reclamantului. 

• Dispune încetarea legitimării jucătorului la clubul FC PRECIZIA Săcele, constată 

dreptul jucătorului de a se legitima la oricare alt club.  

• Cu recurs în 5 zile de la comunicare.  

• Pronunțată astăzi, 22.08.2022. 
 


