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Comisia de Recurs 

Decizia nr.3 

Ședința din data de:13.03.2018 

Comisia compusă din : 

Președinte  Văsii Cătălin 

Membru     Hârlab Mihai 

Secretar     Coman Silviu 

 

Pe rol soluționarea recursului declarat de FC Precizia Săcele împotriva deciziei nr.16/28.11.2017 a 

Comisiei pentru Statutul și Transferul Jucătorului de Fotbal – compensații de formare către CSS Brașovia 

Brașov. 

       La apelul nominal au răspuns domnii Bărbuță Aurel – din partea FC Precizia Săcele și Petre Lucian –

din partea CSS Brașovia Brașov. 

       Procedura de citare îndeplinită. 

       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  a hotărât prin Decizia nr.16/28.11.2017  : 

         “În urma verificărilor memoriului cu nr.343/31.08.2017 depus de către clubul CSS Brașovia 

Brașov privind plata compensației de formare de către AS FC Precizia Săcele care a încheiat Convenții 

civile de prestări sportive (depuse și înregistrate la AJF Brașov) pentru jucătorii :Preda Alexandru 

Ionuț,Gologan Alexandru Florin,Ștefan Mihăiță Georgian,Staicu Cosmin Gabriel,Muscalu Paul și 

Moldoveanu Iulian ,Comisia S.T.J. obligă clubul AS FC Precizia Săcele conform art.  21.2    din R.S.T.J. la 

plata următoarelor sume : 

1. Preda Alexandru Ionuț  - 2.363 lei 

2. Gologan Alexandru Florin – 1.969 lei 

3. Staicu Cosmin Gabriel – 2.400 lei 

4. Ștefan Mihăiță Georgian – 1.200 lei 

5. Muscalu Paul – 2.002 lei 

6. Moldoveanu Iulian -   998 lei 

TOTAL : 10.932 LEI” 

 

       Împotriva acestei decizii FC Precizia Săcele prin adresa nr.481/04.12.2017 a formulat recurs,achitând 

taxa conform chitanță nr.4874866/04.12.2017. 
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Prin adresa nr.879/28.09.2017 CSS Brașovia Brașov solicită clubului FC Precizia Săcele plata 

compensațiilor de formare pentru următorii jucători: Preda Alexandru Ionuț,Gologan Alexandru 

Florin,Ștefan Mihăiță Georgian,Staicu Cosmin Gabriel,Muscalu Paul și Moldoveanu Iulian.Solicitarea se 

întemeiază pe art. 21 din R.S.T.J. 

      Prin adresa nr.129/25.09.2017 FC Precizia Săcele solicită respingerea memoriului depus de CSS 

Brașovia Brașov,invocând R.S.T.J. art.1 alin.2,art.3 alin.1,art.10 alin.1,art.14 alin.2,  art.17 ,art.21 alin.2 și 

alin.2.2 

Analizând prevederile invocate de către FC Precizia Săcele , Comisia de recurs face următoarele precizări: 

- În privința art.1 alin.2 ,art.10 alin.1, invocate de FC Precizia Săcele, Comisia de recurs apreciază că 

în cauză  sunt relevante prevederile art.10 alin.3 care precizează că, “ Un jucător amator dobândeste 

statutul de profesionist de la data încheierii primului contract cu un club/asociaţie sportivă afiliat la AJF 

Braşov.” 

- Invocarea art.3 alin.1,art.12 și art.14 alin.2 nu prezintă nici o relevanță pentru judecarea prezentei 

cauze; 

- În privința invocării art.17 de către FC Precizia Săcele, Comisia de recurs consideră că jucătorii 

care îndeplinesc cele trei condiții stipulate la art.17 alin.1,lit.a,b și c, au statut de jucător profesionist; 

- În privința art.21 alin.1 invocat de FC Precizia Săcele,Comisia de recurs consideră pe baza 

argumentelor prezentate anterior că jucătorii care fac obiectul prezentei cauze au devenit profesioniști prin 

încheierea convențiilor civile înregistrate la AJF Brașov; 

- În privința art.21 alin.2 invocat de FC Precizia Săcele, Comisia de recurs apreciază că jucătorii : 

Preda Alexandru Ionuț,Florin,Ștefan Mihăiță Georgian,Staicu Cosmin Gabriel,Muscalu Paul și 

Moldoveanu Iulian și-au schimbat statutul de amatori în jucători profesioniști în perioada în care erau 

legitimați la FC Precizia Săcele, astfel încadrându-se în excepția prevăzută la acest articol,pe cale de 

consecință solicitarea CSS Brașovia Brașov fiind formulată în termen. Referitor la jucătorul Gologan 

Alexandru Florin , acesta a avut statut de amator până la încheierea convenției civile cu FC Precizia Săcele, 

prin încheierea și înregistrarea acesteia la AJF Brașov ,acesta dobândind statut de jucător profesionist. 

În timpul ședinței,reprezentantul FC Precizia Săcele depune nota intitulată RECURS și înregistrat la 

AJF Brașov cu nr. 42/13.03.2018 prin care arată motivele care stau la baza solicitării de admitere a 

recursului . 

Comisia de recurs a dat cuvântul părților, CSS Brașovia solicită menținerea deciziei Comisiei 

pentru Statutul și Transferul Jucătorului de Fotbal ,iar FC Precizia Săcele solicită admiterea recursului și pe 

cale de consecință, anularea Deciziei nr.16/28.11.2017. 

Conform celor prezentate anterior , Comisia  urmează a respinge recursul și menține Decizia 

nr.16/28.11.2017. 

 

 

 

 



ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL BRASOV 
B-dulEroilor nr. 19, 500030 Brasov, Tel/Fax: 0268-475240 www.frf-ajf.ro 

Cod fiscal: 6621627 Contbancar: RO77BRDE080SV05866890800 BRD Brasov 
 

 

 

Pentru aceste motive, 

DECIDE 

 

        Respinge recursul formulat de FC Precizia Săcele împotriva Decizie nr.16/28.11.2017 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 13.03.2018 la sediul AJF Braşov. 

Președinte  Văsii Cătălin  

Membru     Hârlab Mihai 

Secretar       Coman Silviu 

 


