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Proces Verbal nr. 12/01.07.2013 

 

 Comisia pentru Statutul şi Transferul Jucătorului de Fotbal din cadrul Asociaţiei Judeţene 

de Fotbal Braşov întrunită azi data de mai sus a analizat memoriul depus de domnul BĂILĂ 

SORIN CONSTANTIN în data de 17.06.2013 înregistrat sub numărul 195/17.06.2013 prin care 

solicită (ca reprezentat legal al jucătorului BĂILĂ SERGIU, născut în anul 2000) – 

“DECLARAREA ACESTUIA CA JUCĂTOR LIBER” şi absolvirea de orice obligaţie faţă de 

clubul sportiv Forex Braşov pentru care a fost legitimat începând cu data de 22.04.2008 cu 

carnetul numărul 37207. 

Având la bază memoriul sus-menţionat cît şi documentele existente la Asociaţia Judeţeană de 

Fotbal Braşov privind activitatea jucătorului Băilă Sergiu  comisia a constatat următoarele: 

 Jucătorul nu are întocmit nici un document contractual cu clubul C.S. Forex Braşov 

 În perioada 01.08.2011-30.07.2012 a fost împrumutat la echipa F.C. Braşov pentru care a 

jucat la grupa de junior “D”  până la 11.05.2012 (data ultimului joc conform rapoartelor). 

 În ediţia de campionat 2012/2013 nu a participat la nici un joc oficial al echipei C.S. 

Forex Braşov care era înscrisă la grupa de juniori “C”. 

 În anul calendaristic 2013 echipa C.S. Forex Brasov nu a înscris în tabelul depus la 

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Braşov pentru obţinerea vizei anuale prevăzută de regulament la 

articolul 8 punctul 2 şi nu a fost planificat nici pentru controlul medical sportiv cerinţă prevăzută 

de regulament la articolul 9 punctul 3. 

Luând în considerare cele arătate mai sus  cât şi faptul că nu s-a respectat prevederea 

regulamentului de transfer articolul 20 punctele 4 litera a care stipulează folosirea  unui jucător 

în jocurile oficiale într-un procent  de cel putin 25% Comisia pentru Statutul şi Transferul 

Jucătorului de Fotbal constată că memoriul este întemeiat şi hotăreşte că jucătorul BĂILĂ 

SERGIU  se poate legitima fără acordul de transfer de la clubul C.S. Forex Braşov la oricare 

echipă – în perioada de  transfer aprobată de Comitetul Executiv al Asociaţiei Judeţene de Fotbal 

Braşov cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute de regulament. 
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