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Decizie nr. 5  / 28.07.2020 

 

 Comisia pentru Statutul şi Transferul Jucătorului de Fotbal  a A.J.F. Braşov 

formată din: 

1.  Floricel Ion  -  președinte 

2.  Popencu Alexandru  -  membru 

3. Cadar Petru - secretar 
 

în şedinţa din 28.07.2020 a analizat memoriul nr.126A/23.07.2020 depus de  

jucătorul Gliga Cosmin Nicușor legitimat la clubul AS Carpați Ucea . 

Membrii comisiei decid : 

 În conformitate cu art.4 pct.21,lit.b din R.S.T.J. jucătorul Gliga Cosmin 

Nicușor  își încetează legitimarea la clubul AS Carpați Ucea şi se poate legitima la 

un alt club în perioada de transfer .    

 

          Cu drept de recurs în 5 zile de la publicare. 
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Decizie nr. 6  / 28.07.2020 

 
 Comisia pentru Statutul şi Transferul Jucătorului de Fotbal  a A.J.F. Braşov formată din: 

1.  Floricel Ion  -  președinte 

2.  Popencu Alexandru  -  membru 

3. Cadar Petru - secretar 

 

în şedinţa din 28.07.2020 a analizat memoriul nr.135/24.07.2020 depus de către Sala Doina, 

mama jucătorului Sala David legitimat la clubul ACS Colțea 1920  din 26.08.2015  . 

Membrii comisiei decid : 

 În conformitate cu art.4 pct.19 și pct.21 lit.c  din R.S.T.J.  

 „pct.19.
 
Legitimarea unui jucător amator la un club poate inceta dacă jucatorul formuleaza o 

cerere, în acest sens la comisia jurisdicțională a forului competent în perioada 15 – 25 iulie 2020; 

pct.21c) Jucătorii juniori,cu vârsta cuprinsă între 7 și 16 ani, au dreptul de a solicita comisiei 

competente încetarea legitimării  fără acordul clubului la care sunt legitimați și legitimarea lor la 

un alt club. 

Jucătorii juniori  cu vârsta peste 10 ani și până la 16 ani aflați în această situație sunt 

obligați să achite fostului club suma de 700 de lei pentru fiecare an competițional în care au fost 

legitimați la clubul respectiv.  

În cazul perioadelor mai mici de un an competițional se va achita o sumă proporțională cu 

perioada aferentă.  

În cazul în care cererea este admisă printr-o hotărâre definitivă, jucătorul în cauză poate fi 

legitimat ca amator la un alt club doar după ce va face dovada achitării sumelor prevăzute în 

decizia comisiei competente,” 

jucătorul  Sala David  își încetează legitimarea la clubul ACS Colțea 1920   şi se poate 

legitima la un alt club în perioada de transfer . 

          Cu drept de recurs în 5 zile de la publicare. 
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Decizie nr. 7  / 28.07.2020 

 
 Comisia pentru Statutul şi Transferul Jucătorului de Fotbal  a A.J.F. Braşov formată din: 

1.  Floricel Ion  -  președinte 

2.  Popencu Alexandru  -  membru 

3.  Cadar Petru - secretar 

 

în şedinţa din 28.07.2020 a analizat memoriul nr.95/15.07.2020 depus de către Crantea 

Corina, mama jucătorului Crantea Rareș legitimat la clubul CSM Corona Brașov  din 08.08.2019  

 Membrii comisiei decid : 

 În conformitate cu art.4 pct.19 si pct.21 lit.c  din R.S.T.J.  

 

„pct.19.
 
Legitimarea unui jucător amator la un club poate inceta dacă jucatorul formuleaza o 

cerere, în acest sens la comisia jurisdicțională a forului competent în perioada 15 – 25 iulie 2020; 

“pct.21c) Jucătorii juniori,cu vârsta cuprinsă între 7 și 16 ani, au dreptul de a solicita comisiei 

competente încetarea legitimării  fără acordul clubului la care sunt legitimați și legitimarea lor la 

un alt club. 

Jucătorii juniori  cu vârsta peste 10 ani și până la 16 ani aflați în această situație sunt 

obligați să achite fostului club suma de 700 de lei pentru fiecare an competițional în care au fost 

legitimați la clubul respectiv.  

În cazul perioadelor mai mici de un an competițional se va achita o sumă proporțională cu 

perioada aferentă.  

În cazul în care cererea este admisă printr-o hotărâre definitivă, jucătorul în cauză poate fi 

legitimat ca amator la un alt club doar după ce va face dovada achitării sumelor prevăzute în 

decizia comisiei competente,” 

jucătorul  Crantea Rareș își încetează legitimarea la clubul CSM Corona Brașov şi se 

poate legitima la un alt club în perioada de transfer . 

          Cu drept de recurs în 5 zile de la publicare. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE FOTBAL BRAŞOV  
B-dul Eroilor nr. 19, 500030 Braşov, Tel/Fax: 0268-475240 www.frf-ajf.ro 

Cod fiscal: 6621627 Cont bancar: RO77BRDE080SV05866890800 BRD Braşov 

COMISIA pentru Statutul şi Transferul Jucătorului de Fotbal 
 

 

Decizie nr. 8  / 28.07.2020 

 
 Comisia pentru Statutul şi Transferul Jucătorului de Fotbal  a A.J.F. Braşov formată din: 

1.  Floricel Ion  -  președinte 

2.  Popencu Alexandru  -  membru 

3.  Cadar Petru - secretar 

 

în şedinţa din 28.07.2020 a analizat memoriul nr.126/23.07.2020 depus de  Teodorescu 

Victoria, mama jucătorului Teodorescu Eduard legitimat la clubul ACS Colțea 1920 Brașov  din 

14.03.2019 . 
Membrii comisiei decid : 

 În conformitate cu art.4 pct.19 si 21 lit.c  din R.S.T.J.  

„pct.19.
 
Legitimarea unui jucător amator la un club poate inceta dacă jucatorul formuleaza o 

cerere, în acest sens la comisia jurisdicțională a forului competent în perioada 15 – 25 iulie 2020; 

pct.21c) Jucătorii juniori,cu vârsta cuprinsă între 7 și 16 ani, au dreptul de a solicita comisiei 

competente încetarea legitimării  fără acordul clubului la care sunt legitimați și legitimarea lor la 

un alt club. 

Jucătorii juniori  cu vârsta peste 10 ani și până la 16 ani aflați în această situație sunt 

obligați să achite fostului club suma de 700 de lei pentru fiecare an competițional în care au fost 

legitimați la clubul respectiv.  

În cazul perioadelor mai mici de un an competițional se va achita o sumă proporțională cu 

perioada aferentă.  

În cazul în care cererea este admisă printr-o hotărâre definitivă, jucătorul în cauză poate fi 

legitimat ca amator la un alt club doar după ce va face dovada achitării sumelor prevăzute în 

decizia comisiei competente,” 

jucătorul Teodorescu Eduard  își încetează legitimarea la clubul ACS Colțea 1920 Brașov 

şi se poate legitima la un alt club în perioada de transfer . 

          Cu drept de recurs în 5 zile de la publicare. 
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Decizie nr. 9  / 28.07.2020 
 

 Comisia pentru Statutul şi Transferul Jucătorului de Fotbal  a A.J.F. Braşov formată din: 

1.  Floricel Ion  -  președinte 

2.  Popencu Alexandru  -  membru 

3.  Cadar Petru - secretar 

 

în şedinţa din 28.07.2020 a analizat memoriul nr.126/23.07.2020 depus de  Crișan 

Laurențiu, tatăl jucătorului Crișan Alexandru Gabriel legitimat la clubul ACS Colțea 1920 

Brașov  din 17.03.2017 . 

Membrii comisiei decid : 

 În conformitate cu art.4 pct.19 si 21 lit.c  din R.S.T.J.  

„pct.19.
 
Legitimarea unui jucător amator la un club poate inceta dacă jucatorul formuleaza o 

cerere, în acest sens la comisia jurisdicțională a forului competent în perioada 15 – 25 iulie 2020; 

“ pct.21c) Jucătorii juniori,cu vârsta cuprinsă între 7 și 16 ani, au dreptul de a solicita comisiei 

competente încetarea legitimării  fără acordul clubului la care sunt legitimați și legitimarea lor la 

un alt club. 

            Jucătorii juniori  cu vârsta între 7 și 10 ani împliniți aflați în această situație sunt obligați 

să achite fostului club suma de 400 de lei pentru fiecare an competițional în care au fost legitimați 

la clubul respectiv.  

Jucătorii juniori  cu vârsta peste 10 ani și până la 16 ani aflați în această situație sunt 

obligați să achite fostului club suma de 700 de lei pentru fiecare an competițional în care au fost 

legitimați la clubul respectiv.  

În cazul perioadelor mai mici de un an competițional se va achita o sumă proporțională cu 

perioada aferentă.  

În cazul în care cererea este admisă printr-o hotărâre definitivă, jucătorul în cauză poate fi 

legitimat ca amator la un alt club doar după ce va face dovada achitării sumelor prevăzute în 

decizia comisiei competente,” 

jucătorul Crișan Alexandru Gabriel își încetează legitimarea la clubul ACS Colțea 1920 

Brașov şi se poate legitima la un alt club în perioada de transfer . 

          Cu drept de recurs în 5 zile de la publicare. 
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Decizie nr. 10  / 28.07.2020 

 
 Comisia pentru Statutul şi Transferul Jucătorului de Fotbal  a A.J.F. Braşov formată din: 

1.  Floricel Ion  -  președinte 

2.  Popencu Alexandru  -  membru 

3.  Cadar Petru - secretar 

 

în şedinţa din 28.07.2020 a analizat memoriul nr.128/23.07.2020 depus de  Zaharia Sorin , 

tatăl jucătorului Zaharia Vladimir legitimat la clubul ACS Colțea 1920 Brașov  din 13.10.2017 . 

Membrii comisiei decid : 

 În conformitate cu art.4 pct19 si 21 lit.c  din R.S.T.J.  

„pct.19.
 
Legitimarea unui jucător amator la un club poate inceta dacă jucatorul formuleaza o 

cerere, în acest sens la comisia jurisdicțională a forului competent în perioada 15 – 25 iulie 2020; 

“pct.21c) Jucătorii juniori,cu vârsta cuprinsă între 7 și 16 ani, au dreptul de a solicita comisiei 

competente încetarea legitimării  fără acordul clubului la care sunt legitimați și legitimarea lor la 

un alt club. 

Jucătorii juniori  cu vârsta peste 10 ani și până la 16 ani aflați în această situație sunt 

obligați să achite fostului club suma de 700 de lei pentru fiecare an competițional în care au fost 

legitimați la clubul respectiv.  

În cazul perioadelor mai mici de un an competițional se va achita o sumă proporțională cu 

perioada aferentă.  

În cazul în care cererea este admisă printr-o hotărâre definitivă, jucătorul în cauză poate fi 

legitimat ca amator la un alt club doar după ce va face dovada achitării sumelor prevăzute în 

decizia comisiei competente,” 

jucătorul Zaharia Vladimir își încetează legitimarea la clubul ACS Colțea 1920 Brașov şi 

se poate legitima la un alt club în perioada de transfer . 

          Cu drept de recurs în 5 zile de la publicare. 
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Decizie nr. 11  / 28.07.2020 

 
 Comisia pentru Statutul şi Transferul Jucătorului de Fotbal  a A.J.F. Braşov formată din: 

1.  Floricel Ion  -  președinte 

2.  Popencu Alexandru  -  membru 

3.  Cadar Petru - secretar 

 

în şedinţa din 28.07.2020 a analizat memoriul nr.125/23.07.2020 depus de Vlădescu Ionuț 

Cătălin   , tatăl jucătorului Vlădescu Horațiu Ștefan legitimat la clubul ACS Colțea 1920 Brașov  

din 14.03.2018 . 

Membrii comisiei decid : 

 În conformitate cu art.4 pct.19 si 21 lit.c  din R.S.T.J.  

„pct.19.
 
Legitimarea unui jucător amator la un club poate inceta dacă jucatorul formuleaza o 

cerere, în acest sens la comisia jurisdicțională a forului competent în perioada 15 – 25 iulie 2020; 

“pct.21c) Jucătorii juniori,cu vârsta cuprinsă între 7 și 16 ani, au dreptul de a solicita comisiei 

competente încetarea legitimării  fără acordul clubului la care sunt legitimați și legitimarea lor la 

un alt club. 

Jucătorii juniori  cu vârsta peste 10 ani și până la 16 ani aflați în această situație sunt 

obligați să achite fostului club suma de 700 de lei pentru fiecare an competițional în care au fost 

legitimați la clubul respectiv.  

În cazul perioadelor mai mici de un an competițional se va achita o sumă proporțională cu 

perioada aferentă.  

În cazul în care cererea este admisă printr-o hotărâre definitivă, jucătorul în cauză poate fi 

legitimat ca amator la un alt club doar după ce va face dovada achitării sumelor prevăzute în 

decizia comisiei competente,” 

jucătorul Vlădescu Horațiu Ștefan își încetează legitimarea la clubul ACS Colțea 1920 

Brașov şi se poate legitima la un alt club în perioada de transfer . 

          Cu drept de recurs în 5 zile de la publicare. 
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Decizie nr. 12  / 28.07.2020 

 
 Comisia pentru Statutul şi Transferul Jucătorului de Fotbal  a A.J.F. Braşov formată din: 

1.  Floricel Ion  -  președinte 

2.  Popencu Alexandru  -  membru 

3.  Cadar Petru - secretar 

 

în şedinţa din 28.07.2020 a analizat memoriul nr.134/24.07.2020 depus de Șerban 

Daniela,mama jucătorului Șerban Ștefan legitimat la clubul ACS Colțea 1920 Brașov  din 

04.03.2020 . 
Membrii comisiei decid : 

 În conformitate cu art.4 pct.19 si 21 lit.c  din R.S.T.J.  

„pct.19.
 
Legitimarea unui jucător amator la un club poate inceta dacă jucatorul formuleaza o 

cerere, în acest sens la comisia jurisdicțională a forului competent în perioada 15 – 25 iulie 2020; 

“pct.21c) Jucătorii juniori,cu vârsta cuprinsă între 7 și 16 ani, au dreptul de a solicita comisiei 

competente încetarea legitimării  fără acordul clubului la care sunt legitimați și legitimarea lor la 

un alt club. 

Jucătorii juniori  cu vârsta peste 10 ani și până la 16 ani aflați în această situație sunt 

obligați să achite fostului club suma de 700 de lei pentru fiecare an competițional în care au fost 

legitimați la clubul respectiv.  

În cazul perioadelor mai mici de un an competițional se va achita o sumă proporțională cu 

perioada aferentă.  

În cazul în care cererea este admisă printr-o hotărâre definitivă, jucătorul în cauză poate fi 

legitimat ca amator la un alt club doar după ce va face dovada achitării sumelor prevăzute în 

decizia comisiei competente,” 

jucătorul Șerban Ștefan încetează legitimarea la clubul ACS Colțea 1920 Brașov şi se 

poate legitima la un alt club în perioada de transfer . 

          Cu drept de recurs în 5 zile de la publicare. 

 
 

 

 

 


