
 

 

 

 

HOTĂRÂRE NR. 34 din 08/09/2022 

 
COMISIA PENTRU STATUTUL ȘI TRANSFERUL JUCĂTORULUI 

ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL SIBIU 
 
 
 Comisia pentru Statutul și Transferul Jucătorului, întrunită în mod statutar 

conform Art. 54 privind Organizarea și funcționarea comisiilor AJF Sibiu, alin. (4), în 

ședința Comisiei reunite din data de 08 SEPTEMBRIE 2022 dispune:  

 

Pe rol fiind soluționarea acordului de reziliere cu nr. 005 din 19.08.2022 dintre 

părțile: ASOCIAȚIA FOTBAL CLUB QUANTIC/CUANTUM ARSENAL, reprezentată legal 

prin domnul Pascalini Marco Irinel, în calitate de președinte și numitul POPOVICI 

BOGDAN, în calitate de jucător de fotbal, înregistrată la Asociația Județeană de Fotbal 

Sibiu cu nr. 273/05.09.2022, prin care s-a hotărât, de comun acord, încetarea 

contractului de activitate sportivă încheiat între cele două părți, având numărul 54 din 

19.08.2021. 

Cererea a fost formulată în termen și legal timbrată. 

Dezbaterile au avut loc în ședința de judecată din data de 08.09.2022 și au fost 

consemnate în încheierea de ședință care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

COMISIA PENTRU STATUTUL ȘI TRANSFERUL JUCĂTORULUI 
ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL SIBIU 

 
În urma dezbaterilor și analizând înscrisurile depuse la dosar, Comisia a reținut 

următoarele: 

La data de 19.08.2022, părțile Asociația Fotbal Club Quantic/Cuantum Arsenal, 

reprezentată legal prin domnul Pascalini Marco Irinel, în calitate de președinte și 

numitul Popovici Bogdan, în calitate de jucător de fotbal, au formulat acordul de  



 

 

 

 

reziliere cu nr. 005 din 19.08.2022, înregistrat în termen la Asociația Județeană de 

Fotbal cu nr. 273 din 05.09.2022, prin care cele două părți au hotărât încetarea de 

comun acord a contractului de activitate sportivă nr. 54 din 19.08.2021, începând cu 

data de 19.08.2022. 

Față de cele expuse, Comisia pentru Statutul și Transferul Jucătorului de fotbal a 

adoptat următoarea: 

HOTĂRÂRE 

 În conformitate cu Art. 18, alin. (1), lit. b) din Regulamentul privind statutul și 

transferul jucătorilor de fotbal, jucătorul POPOVICI BOGDAN, identificat cu CNP 

5041123324791, este declarat jucător liber de contract, renunțând totodată la orice alt 

tip de venituri financiare reglementate prin contractul de activitate sportivă reziliat.  

Prezenta hotărare poate fi atacată cu recurs la Comisia de apel in termen de 5  

zile de la comunicare. 

 Pronunțată astăzi, 08.09.2021. 

            ANDREI PETRESCU 
- Președinte - 
 
APOSTU FLORIN 
- Vicepreședinte - 
  
COMĂNICIU NICOLAE 
- Membru - 


