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COMISIA pentru Statutul şi Transferul Jucătorului de Fotbal 
 

 

 

 

 

 

Decizie nr.11  / 25.09.2018 

 
 

 

           Urmare memoriului  nr.210 a/11.09.2018 depus de jucătorul Bulai Octavian 

legitimat la clubul AFC Carpați Berivoi prin care solicită  transferul la echipa ACS Voința 

Hurez . Comisia pentru Statutul și transferul Jucătorului a analizat toate documentele depuse la 

AJF Brașov de către jucător și cele două cluburi, și a constatat următoarele:    

 

 1.  Jucătorul Bulai Octavian a semnat un contract cu echipa AFC Carpați Berivoi 

în data de 16.08.2018 înregistrat la AJF Brașov cu nr.709/11.09.2018.În data de 10.09.2018 

semnează un al doilea contract cu echipa ACS Voința Hurez, fără a-i înștiința că a semnat 

anterior primul contract cu echipa la care era legitimat ,contract depus la AJF Brașov și 

înregistrat cu nr.708/11.09.2018 la care face referire jucătorul în memorial sus menționat. 

2. Echipa AFC Carpați Berivoi în data de 16.08.2018 încheie un contract cu 

jucătorul Bulai Octavian pentru o perioadă de 5 (cinci) ani,deși susnumitul este junior și 

în conformitate cu art.10 alin.7 acesta trebuia întocmit numai până la terminarea 

perioadei junioratului. 

Contractul a fost depus la AJF Brașov în data de 11.09.2018 încadrându-se în 

termenul de 45 de zile prevăzut de art.11 alin.5. 

3.  Echipa ACS Voința Hurez în ziua de 10.09.2018 încheie un contract cu jucătorul 

Bulai Octavian pentru o perioadă de 3 ani, încălcând prevederile aceluiași articol                                                              

cu echipa AFC Carpați Berivoi privind valabilitatea contractului. 

Echipa ACS Voința Hurez încalcă  și prevederile din art.13 alin.9 în care se menționează 

că “un club/asociație care dorește să încheie un contract cu un jucător profesionist trebuie să 

informeze în prealabil în SCRIS,clubul actual al jucătorului înainte de a începe negocierile cu 

acesta”. 

În consecință Comisia pentru Statutul și Transferul Jucătorului de Fotbal Brașov respinge 

memoriul depus de jucătorul Bulai Octavian considerându-l principalul vinovat pentru situația 

creată și decide următoarele : 
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Jucătorul Bulai Octavian rămâne legitimat la echipa AFC Carpați 

Berivoi. 

 

Sancționarea acestuia cu suspendarea pentru 4 (patru) etape și penalitate  200 

(douăsute)lei conform art.24 grupa A pentru abaterea prevăzută de art.23 lit.c. 

 

Sancționarea președintelui Burlea Flavius cu penalitatatea sportivă de 350 

(treisutecincizeci) lei conform art.24 grupa B pentru abaterea prevăzută de art.23 lit.d 

      

 

          Cu drept de recurs în 5 zile de la publicare. 

 

                                                               Comisia S.T.J. 

 

                                      Nedelcu Paul     -  președinte     ________________ 

                          Popencu Alexandru     – membru       _________________  

                                   Mihală Gheorghe      – secretar       _________________ 

 

 


