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 Pe rol, soluționarea recursului declarat de clubul ACS Colțea 1920 Brașov, prin președinte 

Ciprian Jurubescu împotriva deciziei Comisiei pentru Statutul și Transferul Jucătorului de Fotbal 

nr.6/28.07.2020. 

       La apelul nominal  s-au prezentat din partea ACS Colțea 1920 Brașov – Enache Oana 

secretar consiliu director și Sala Doina mama jucătorului Sala David.  

           S-a făcut referatul cauzei în sensul că la dosar există dovada achitării taxei de recurs, în 

termenul procedural. 

  Comisia pentru Statutul și Transferul Jucătorului de Fotbal  prin Decizia  nr.6 /28.07.2020     

a hotărât faptul ca jucătorul  Sala David  își încetează legitimarea la clubul ACS Colțea 1920   şi se 

poate legitima la un alt club în perioada de transfer. 

 Împotriva acestei hotărâri ACS Colțea 1920 Brașov  prin domnul Jurubescu Ciprian  a 

formulat recurs. 

 Comisia a citit recursul depus de ACS Colțea 1920 Brașov în care reprezentantul   solicită 

admiterea acestuia. 

 Până la data ședinței, doamna Sala Doina,  mama jucătorului Sala David a înaintat o 

întâmpinare înregistrată la AJF Brașov sub nr.145/17.08.2020. 

         În ședința Comisiei de Apel a fost citită cauza și s-a dat cuvântul celor două părți. 

         În întâmpinarea depusă de Sala Doina, mama jucătorului Sala David, se solicită respingerea 

recursului, cerere întemeiată de tardivitatea acestuia, respectiv pe faptul că cererea  depusă de 

jucătorul Sala David a fost depusă înainte de împlinirea vârstei de 16 ani, iar clubul ACS Colțea 

1920 Brașov nu poate beneficia de prevederile art.14 din R.S.T.J. 

          În timpul ședinței, reprezentanta ACS Colțea 1920 Brașov  depune nota  cu nr 

1452/18.08.2020, intitulată Răspuns la întâmpinarea formulată de Sala Doina, care este citită în 

ședință. 

          Reprezentanta ACS Colțea 1920 Brașov solicită amânarea cauzei, stabilirea unui nou termen 

motivat de contactarea unui apărător, copii după dosarul cauzei, în acest sens depunând solicitarea 

înregistrată sub nr.1453/18.08.2020. 
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         Sala Doina, mama jucătorului Sala David se opune amânării, aceasta fiind solicitată fără a fi 

invocat un temei regulamentar.  

         Conform recursului depus de ACS Colțea 1920 Brașov, clubul a fost înștiințat de către A.J.F. 

Brașov de faptul că a fost emisă Decizia nr.6/28.07.2020 prin care jucătorul Sala David și-a încetat 

legitimarea la acest club. 

        Sala Doina declară  că are calitatea de tutore al minorului Sala David în conformitatea actelor 

deținute și are dreptul să semneze în numele acestuia. 

          Enache Oana își menține solicitarea inițială și luarea în calcul a întâmpinării depuse. 

Comunicările ulterioare să fie efectuate pe adresa de e-mail menționată în documentele depuse la 

Comisia de Apel. 

          Sala Doina solicită respingerea cererii de amânare și soluționarea cauzei. 

          Față de cele invocate de cele două părți, Comisia de Apel face următoarele constatări : 

- Recursul efectuat de ACS Colțea a fost depus în termen, având în vedere că Decizia 

nr.6/28.07.2020 a fost comunicată către club pe mail în data de 06.08.2020; 

- Dreptul de analiză al memoriului depus de Sala Doina, tutorele legal al jucătorului Sala David, de 

către Comisia S.T.J. din cadrul AJF Brașov, se întemeiează pe faptul că ACS Colțea 1920 Brașov 

este membru afiliat al asociației, A.J.F. Brașov organizează competiții de juniori și chiar de seniori 

la care clubul ACS Colțea 1920 Brașov participă cu  mai multe echipe. Pentru jucătorul Sala David 

a fost întocmită de către A.J.F.Brașov fișa sportivului cu nr.40164 ce a fost vizată de asociație în 

perioada 2012-2019. Menționăm că în anul 2020 nu s-au desfășurat competiții la nivel de juniori și 

copii. 

În aceste condiții se consideră că A.J.F.Brașov este îndreptățită să analizeze memoriul depus al 

jucătorului Sala David, Comisia S.T.J. fiind constituită după regulamentele asociației. 

- În privința faptului că la analiza memoriului depus de jucătorul Sala David nu a fost citat clubul 

ACS Colțea 1920 Brașov, precizăm faptul că rolul Comisiei S.T.J. a fost de a constata un drept al 

jucătorului, independent de voința clubului la care era legitimat. În acest sens, comisia avea 

obligația să verifice îndeplinirea condițiilor cu privire la vârsta jucătorului la data introducerii 

cererii, calitatea jucătorului și perioada prevăzută de regulament pentru introducerea cererii. 

         Referitor la cererea ACS Colțea 1920 Brașov pentru amânarea judecării cauzei în vederea 

anagajării unui avocat și acordarea unui nou termen, respectiv comunicarea unor copii din dosar, 

considerăm nejustificată solictarea deoarece documentele relevante  în analiza cauzei au fost 

comunicate clubului, aspect dovedit de actele depuse de club. 

         Menționăm că în evidențele A.J.F.Brașov nu este înregistrat contract de bursă privată, fapt 

confirmat și de cele două părți, care să facă excepția de la art.4 pct.21 lit.c. 
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Pentru aceste motive, 

DECIDE 

 

        Respinge recursul formulat de ACS Colțea 1920 Brașov împotriva Deciziei  nr. 6/28.07.2020 

pronunţată de Comisia pentru Statutul şi Transferul Jucătorului de Fotbal a AJF Braşov. 

        Definitivă şi executorie. 

        Hotărârea poate fi atacată la Comisia de Recurs a FRF în termen de 21 de zile de la 

comunicare. 

        Prounţată azi 18.08.2020 la sediul AJF Braşov. 

 

 

 


