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COMISIA pentru Statutul şi Transferul Jucătorului de Fotbal 
 

 

Decizia nr.18/04.04.2019 

 
       Asupra  memoriului  cu nr.37/08.03.2019 depus de domnul Bulai Octavian jucător la AFCS Carpați Berivoi 

se constată: 

Prin memoriu înregistrat jucătorul Bulai Octavian a solicitat  declararea “contractului “ NUL încheiat între el și 

AF CS Carpați Berivoi pe care nu l-a primit,nu-l recunoaște și nu produce efecte datorită faptului  că nu este 

semnat pe fiecare pagină conform regulamentului și nici nu trebuia înregistrat la AJF Brașov (art.15 alin.5.1. 

lit.g). 

De asemenea jucătorul Bulai Octavian solicită aprobarea transferului definitiv la clubul ACS Voința Hurez 

întrucât a semnat un contract de fotbalist profesionist înregistrat la AJF Brașov cu nr.708/11.09.2018. 

La noul termen de judecată nu s-au depus alte documente. 

La termenul anterior au fost citați Bulai Octavian și Brătescu Dan,președinte AF CS Carpați Berivoi.S-a 

prezentat doar Bulai Octavian,Brătescu Dan este plecat din țară. 

La termenul anterior Bulai Octavian,la solicitarea membrilor comisiei a declarat în scris (anexa la decizie) că 

recunoaște semnătura de pe ultima filă a contractului încheiat cu AF CS Carpați Berivoi. 

De asemenea nu rezultă că jucătorul a solicitat spre semnare și celelalte file și clubul a refuzat să le pună la 

dispoziție. 

Analizând memoriu și celelalte documente prin prisma motivelor invocate Comisia decide : 

- Jucătorul Bulai Octavian rămâne legitimat la echipa AF CS Carpați Berivoi și NU se aprobă 

transferul la ACS Voința Hurez  

cu următoarea motivare : 

 Faptul că un contract de muncă înregistrat la AJF Brașov nu este semnat pe toate filele de către jucător 

NU poate anula valabilitatea acestuia. 

 Contractul de muncă produce efecte atât timp cât semnăturile sunt originale și recunoscute de ambele 

părți. 

 Înregistrarea acestui contract de muncă a îndeplinit condițiile art.15 alin.5.1 cu excepția nesemnării de 

către jucător pe fiecare pagină (deci din cele 8 aliniate doar la lit. g ultima propoziție nu este 

îndeplinită),fapt pentru care unui contract NU i se poate anula valabilitatea lui. 

 În ceea ce privește transferul la echipa ACS Voința Hurez,această solicitare nu are suport regulamentar 

atâta timp cât valabilitatea contractului nu este declarată neregulamentară. În acest sens menționăm și 

precizările deciziei nr.40/18.12.2018 a Comisiei de Recurs a FRF 

 

                                                               Comisia S.T.J. 

                                      Nedelcu Paul     -  președinte      

                          Popencu Alexandru     – membru        

                                  Mihală Gheorghe      – secretar        

 


