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Societate civilă profesională de practicieni în insolvenţă 

 

 

Informare pentru sedinta adunarii creditorilor din 12.02.2016 

privind situatia debitoarei  FC Otelul SA la 04.01.2016 

 

Urmare a votului adunarii creditorilor din 25.01.2016 prin care nu s-a 

aprobat planul de reorganizare motivat de faptul ca se impune modificarea 

acestuia,  debitoarea FC Otelul SA trebuie sa intreprinda o serie de masuri  

organizatorice, cu privre la: 

 

Termene scadente specifice activitatii fotbalistice 

 

Activitatea cluburilor de fotbal este reglementata de statutul si regulamentele 

Federatiei Romane de Fotbal (FRF) la care este obligatorie afilierea tuturor 

cluburilor de fotbal. 

Potrivit regulamentelor FRF si in concordanta cu sezoanele fotbalistice, se 

stabilesc in mod imperativ perioade obligatorii pentru diferite activitati, astfel: 

1. Perioada de transferuri jucatori – se incheie la 22.02.2016 – urmatoarea 

perioada de transferuri fiind stabilita in vara anului 2016 dupa 

30.06.2016. 

2. Transferul jucatorilor liberi de contract se poate face cel mai tarziu cu 6 

saptamani inainte de terminarea sezonului si, ca atare, dupa data de 

06.04.2016 acestia nu vor mai putea fi primiti in alte echipe. 

3. Sezonul II 2015/2016 incepe la data de 28.02.2016 

4. Data limita pana la care cluburile trebuie sa declare daca participa in 

competitia sezonului II 2015/2016 este 15.02.2016  (adresa FRF 

263/28.01.2016) – in caz de nedeclarare sun aplicate penalitati sportive 

de 5.000 la 10.000 lei. 

 

Fata de cerintele exprese ale FRF este evidenta necesitatea luarii unei decizii 

urgente pentru care administratorul judiciar a solicitat punctul de vedere al 

Comitetului Creditorilor. 
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Comitetul creditorilor a fost convocat pentru data de 01.02.2016, respectiv 

in data de 03.02.2016 cand s-au luat urmatoarele decizii: 

 
A. Propunerea de continuare sau incetare a activitatii fotbalistice anterior datei de 

06.04.2016 termen de judecata la care se va dispune de catre instanta intrarea in 
faliment sau refacerea planului de reorganizare 

Comitetul creditorilor cu 2(doua) voturi din 3(trei) propune/recomanda 
continuarea activității fotbalistice de către debitorul FOTBAL CLUB OȚELUL SA. 

B. Asigurarea sumelor de bani necesare pentru conservarea patrimoniului 
Comitetul creditorilor cu 2(doua) voturi din 3(trei) propune/recomanda valorificarea 
bunurilor care nu sunt indispensabile pentru continuarea activității. 

C. Asigurarea sumelor de bani pentru plata salariilor jucatorilor si antrenorilor 
pana la transferul acestora sau intrarea in faliment 

Comitetul creditorilor 2(doua) voturi din 3(trei) propune/recomanda ca plata 

jucatorilor si antrenorilor sa fie asigurata din valorificarea unor bunuri vandabile 

din averea debitorului. 

D. Analiza cererilor de  reziliere unilaterala a contractelor de munca a jucatorilor si 
propunerea adunarii creditorilor a unei solutii 

Comitetul creditorilor 2(doua) voturi din 3(trei) recomanda  împrumutarea 
jucătorilor care au depus cereri de reziliere unilaterală a contractelor de muncă, către 
alte cluburi, până la expirarea de drept a duratei contractelor. 

E. Stabilirea unei agende de dezafiliere 
Comitetul creditorilor 2(doua) voturi din 3(trei) nu recomanda  varianta 

dezafilierii. 

F. Recomandarea privind transferul fara plata a jucatorilor Centrului de Copii si 
Juniori catre asociatii sportive solicitante. 

Comitetul creditorilor 2(doua) voturi din 3(trei) se abtin în a face recomandări 
Adunării creditorilor cu privire la acest demers. 

G. Anliza propunerilor creditorilor privind necesitatea unui plan de reorganizare 
refacut. 

Comitetul creditorilor 2(doua) voturi din 3(trei) considera ca se impune revizuirea 
Planului de reorganizare propus de debitor în noiembrie 2013. 

H. Stabilirea procedurii de negociere cu investitorii care au solicitat participarea la 
majorarea de capital social – solutie de iesire din insolventa propusa de 
administratorul judiciar. 

Comitetul creditorilor 2(doua) voturi din 3(trei) solicita administratorului judiciar 

comunicarea catre creditori a ofertelor potentialilor investitori 

In continuare se prezinta informarea pusa la dispozitia Comitetului 

Creditorilor din 01.02.2016 si 03.02.2016. 

  



INFORMARE pentru Comitetul Creditorilor din 01-02-2016 

1. Sitautia financiara a sociatatii 

a. Fonduri  pentru desfasurarea activitatii nu exista si nici surse pentru  acoperirea 

necesarului. In contul de lichidare sunt disponibili 8.200 lei din care 4.000 lei vor fi platiti 

pentru serviciile de contabilitate si resurse umane pentru luna decembrie 2015. 

b. Datoriile salariale – angajatii societatii (inclusiv jucatorii cu contracte de munca) nu au fost 

platiti pentru lunile, noiembrie, decembrie si ianuarie. Sunt si restante din lunile anterioare 

la cei care au plecat inainte de 31.08.2015.  La 31.12.2015, FOTBAL CLUB OTELUL SA a 

avut un nr. mediu de 59 de angajati cu contracte de munca din care : 

i. Jucatori seniori – 21 persoane 

ii. Jucatori juniori -   7 persoane 

iii. Angajati administrare /intretinere - 10 persoane 

iv. Angajati activitate sportiva    -19  persoane 

v. Angajati management societate  -2 persoane. 

c. Cheltuielile permanente sunt pentru asigurarea cu energie electrica, apa (actualmente este 

intrerupta furnizarea), canalizare, gunoi, srvicii telefonice si de internet. 

2. Situatia sportiva a clubului  

Fotbal club Otelul desfasoara activitatea sportiva competitionala si de formare fotbalistica 

astfel : 

 

Activitatea Numar sportivi Antrenor Participare Rezultate 

Echipa liga 2 28 Florea Daniel Liga a II a Locul 13 

Junior A 

 

10 

(+7 juniori in liga 

2) 

Bordieanu Stelian 
Campionatul 

National 
Locul 1 

Junior B 28 Tirila Sorin 
Campionatul 

National 
Locul 4 

Juniori C 30 Ragea Mitica 
Campionatul 

Judetean 
Locul 1 

Juniori D 26 Basalic Ion 
Campionatul 

Judetean 
Locul 1 

Juniori E 27 Balmus Doru 
Campionatul 

Judetean 
Locul 3 

Grupa 2007 25 Mastacan Lucian   

Grupa 2008-2009 35 Balaban Bogdan   

TOTAL 209 8   

 

3. Patrimoniul debitoarei 

Activele societatii constau din: 

A.Mijloace fixe specifice pentru activitatile sportive: 

a. Stadion ANCORA – inutilizabil pentru desfasurarea meciurilor oficiale fiind distrus de 

retrocedarea unei parti de 1980 mp teren din suprafata de joc si tribune  - terenul cu 
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destinatia de stadion ce nu poate fi schimbata si valorificat ca teren cu regim curti 

constructii. Se foloseste pentru antrenamentele echipei de seniori; 

b. Mijloace de transport (autoturisme, autocar, microbuz) cu grad mare de uzura si prost 

intretinute; 

c. Echipamente specifice pentru intretinere stadion; 

d. Echipamente specifice pentru antrenamentele jucatorilor (tip fitness); 

e. Obiecte de inventar specifice pentru activitatea sportiva, cantina, office; 

f. Amenajari teren ”stadionSIDERURGISTUL” stadion in proprietatea Arcelor Mittal – care 

raman in proprietate Arcelor Mittal. 

B. Active necorporale -drepturi federative de transfer pentru jucatorii profesionisti 

Majoritatea jucatorilor profesionisti au contract pana in luna iunie 2016. O data cu incetarea 

contractului dispar si drepturile federative de transfer. 

Regimul transferurilor este reglementat de Regulamnetul privind statutul si transferul jucatorilor 

de fotbal (numit in continuare RSTJF) 

 

4. Masuri imediate intreprinse de administratorul judiciar: 

a. Incepand cu data de 26.01.2016 a fost suspendata activitatea sportiva (cantonamentul)  

pentru echipa de seniori fiind chemati sa se reuneasca la lot in data de 25.02.2016 inainte de 

reinceperea campionatului liga 2. 

b. A fost concediat partial personalul de intretinere al stadionului si o parte din personalul 

administrativ. 

c. S-a comunicat jucatorilor profesionisti ca se pot depune cereri de transfer si ca, in perioada 

pana la reluarea antrenamentelor se pot antrena cu alte echipe 

5. Strategia privind iesirea din insolventa 

Administratorul judiciar a analizat perspectiva continuarii activitatii debitoarei in 

primavara anului 2015 cand, au existat 2 variante ce erau in legatura cu mentinerea echipei in 

liga 1. 

Avand in vedere ca echipa a retrogradat in liga 2, singura solutie viabila dar cu sanse 

reduse de realizare este refinantarea acesteia prin majorare de capital social cu suma de 

3.500.000 euro din care sa se acopere datoriile curente si creantele din tabelul definitiv si in 

plus sa existe surse pentru continuarea activitatii. 

Au fost identificati si potentialii investitori, actionarii actuali au fost de acord cu cesiunea 

actiunilor si preluarea lor de catre un investitor din Galati. 

 

Ca urmare a retrogadarii in liga 2, administratorul judiciar a propus inca din luna iunie 

2015 modificarea planului de reorganizare insa instanta a dispus votarea planului initial.Planul 

initial nu a aprobat de catre creditori pe motivul  neactualizarii acestuia. 

 

6. Decizii urgente 

Administratorul judiciar pune in discutie cele 2 viitoare variante de procedura: 
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a. Incetarea definitiva a activitatilor sportive cu consecintele care vor fi enumerate mai jos 

b. Continuarea activitatii sportive cu fonduri asigurate de creditori pana la aprobarea 

majorarii de capital social cu consecinta iesirii din insolventa 

Consecintele incetarii definitive a activitatilor sportive 

Urmare declararii incetarii activitatii sportive debitoarea nu mai are principalul obiect de 

activitate. 

Din punct de vedere a regulamentelor FRF care guverneaza activitatea fotbalistica in Romania 

incetarea activitatii (retragerea din campionatul national liga 2) presupune automat dezafilierea 

si ca urmare a dezafilierii se pierd toate potentialele drepturi provenite din activitatea sportiva. 

I. Toti jucatorii profesionisti vor fi liber de contract si vor pute sa se legitimeze la un alt 

club fara a fi necesar acordul debitoarei conform RSTJF art. 13 alin.5.  

II. Toti jucatorii  vor putea fi liber de contract daca nu se platesc drepturile salariale 90 

zile (RSTJF art. 13 alin.10) adica pana la 31.01.2016 (sunt deja numeroase cereri de 

incetare contract de munca (anexate) 

III. Toti jucatorii amatori sunt transferati fara acordarea si primirea de drepturi de 

transfer fiind interzis prin RSTJF art. 20 alin.3.  

IV. Conform RSTJF Art 21 - Compensaţii de formare, promovare și solidaritate in caz de 

dezafiliere nu mai pot fi primite 

 

 

JUCATORI PROFESIONISTI 
LOT OTELUL- LIGA A II-A -CAMPIONAT 2015-2016 (inclusiv juniorii) 

    

 
CONTRACTE DE MUNCA   

Nr.crt. Nume 
Data de terminare  

a contractului 

Numar 
licenta jucator 

profesionist 

1 Adascalitei Mihai Andrei 30,06,2016 28010 

2 Asanache Lucian 30,06,2016 745 

3 Avram Alexandru 30,06,2017 749 

4 Blanaru Madalin 30,06,2017 5687 

5 Chipirliu Remus 30,06,2016 28420 

6 Chiriac Ionut 30,06,2017 5686 

7 Cirjan George 30,06,2016 26245 

8 Ciurea Robert 30,06,2017 2526 

9 Codreanu Ionut 30,06,2016 5682 

10 Codreanu Ruben 30,06,2016 5499 

11 Cojoc Samoel 30,06,2016 26360 

12 Constantinescu Catalin 30,06,2019 2035 

13 Dajbog Daniel 30,06,2019 4761 

14 Diarra Cheich Alan 30,06,2016 6109 
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15 Dumitru Eduard 30,06,2019 5500 

16 Grecu Dorinel 30,06,2016 5376 

17 Istrate Alexandru 30,06,2015 5683 

18 Marus Andrei 30,06,2016 6026 

19 Miron Ionut 30,06,2016 130 

20 Murgoci Lucian 30,06,2016 28444 

21 Oprea Rares Iustin 30,06,2017 5685 

22 Perju Alexandru Ionut 30,06,2017 5684 

23 Stanescu Raphael 30,06,2016 6022 

24 Stoian Cosmin 30,06,2017 4754 

25 Tatar Robert 30,06,2018 4808 

26 Vicol Daniel 30,06,2018 4755 
 

 

Punctul de vedere al administratorului judiciar 

 

1. Deoarece situatia majoritatii cluburilor de fotbal este incerta si pana la aceasta data au 

fost primite numai oferte de transfer fara plata (anexate) precum si faptul ca, costul lunar 

pentru functionarea clubului  este de  cca 180.000 lei 

 

Buget lunar estimat competitii echipa seniori 

Nr.crt. Cheltuiala Cost lei 

1 Barem arbitraj meciuri acasa  14.500 

2 Ambulanta meciuri acasa  100 

3 Meciuri in deplasare (cazare, masa, transport) 10.000 

4 Medicamente 1000 

5 Taxe , vize 500 

6 Salarii staff (taxe incluse) 31.650 

7 salarii sportivi (taxe incluse) 95.000 

 
TOTAL 152.750 

 

Buget lunar estimat competitii Juniori A, B, C, D 
 

Nr.crt. Cheltuiala Cost lei 

1 Barem arbitraj meciuri acasa  2500 

2 Ambulanta meciuri acasa  1300 

3 Meciuri in deplasare 2000 

4 Medicamente 200 

5 Taxe , vize 100 

6 Salarii antrenori (taxe incluse) 10.000 

 
TOTAL 16.100 
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Buget lunar estimat grupe copii 

Nr.crt. Cheltuiala Cost lei 

1 Salarii antrenori (taxe incluse) 8197 

2 taxe, vize 100 

 
TOTAL 8.297 

 

2. Avand in vedere numeroasele litigii cu jucatorii  inclusiv litigii internationale care au 

dus la decizii TAS de restrictionare a dreptului de a aduce jucatori. 

 

PROPUNEM adunarii creditorilor sa analizeze situatia din prisma costurilor lunare si a 

posibilitatii minime de valorificare a drepturilor federative.  

 

De asemenea PROPUNEM adunarii creditorilor sa analizeze necesitatea urgenta de 

valorificare a unor bunuri (vandabile) pentru asigurarea sumelor necesare  conservarii 

bunurilor si continuarea procedurii inclusiv a litgiilor patrimoniale privind terenul stadionului 

ANCORA. ” 

 

 

SITUATIA Fotbal Club Otelul  la 04.02.2016 

 

Urmare recomandarilor facute de Comitetul Creditorilor si, vazand cererile de 

reziliere contracte au fost facute formele de imprumut pentru urmatorii 

jucatori: 

1. Murgoci Lucian- Farul Constanta 

2. Stanescu Raphael- ACS Turnu Magurele 

3. Mirin Ionut- ACS DELTA TULCEA 

4. Asanache Lucian- ACS DELTA TULCEA 

5. Stoian Cosmin- ACS DELTA TULCEA 

6. Cojoc SAMOEL- ACS DELTA TULCEA 

7. Dajbog Daniel- ACS DELTA TULCEA 

8. Constantinescu Catalin- Metalosport Galati 

9. Adascalitei Mihai- Metalosport Galati 

10. Grecu Dorinel- FC Universitatea Cluj 

Pentru ceilalti jucatori nu au fost primite cereri de transfer pana la data de 

04.02.2016. 
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Pentru a putea participa la competitie, in primul rand sportivii trebuie sa 
aiba vizita medicala obligatorie efectuata, sa aiba viza pe legitimatie de la 

Federatia Romana de Fotbal, ceea ce sportivii FC Otelul  nu au. 
Avand in vedere faptul ca intru-un lot trebuie sa fie minim 22 de sportivi 

(Liga a II a) si 20 de sportivi la grupele de juniori, staff-ul sportiv considera ca 
din punct de vedere numeric si mai ales fizic nu putem face fata la participarea 
in competitiile Liga a II a si campionatul national de juniori A si B in acelasi 

timp. Jucatorii juniori sunt fara experienta competitionala la nivel de seniori, 
nu au inca capacitate mare de efort fizic (au varste cuprinse intre 15 si 18 ani), 
si pot fi expusi accidentarilor grave. 

Pentru a putea evolua in Liga a II a suntem obligati sa evoluam si in 
competitiile de juniori organizate de Federatia Romana de Fotbal si Asociatia 

Judeteana de Fotbal. 

 

Sursele de finantare 

La aceasta data nu exista surse de finantare a activitatii fotbalistice. 

Conform punctelor de vedere ale Comitetului s-a facut o analiza a bunurilor 

vandabile care sunt disponibile pentru valorificare in situatia continuarii 

activitatii. 

I. Mijloace fixe Auto disponibile: 

NR.   
 

CRT. 
Tip auto 

NR.         
 INMATRI 
CULARE 

An  
fabricatie 

Motor 
Cap. 
cmc 

Nr.km 
 bord 

COST 
TAXA  

DE 
MEDIU 
LEI la 

vanzare 

Valoare  
contabila 

lei 
OBSERVATII 

Valoare 
 

estimata  
(euro) 

1 PEUGEOT -307, 4+1 usi break- Gri GL.06.GDT 2005 Motorina 1997 385.000 7.425 50.287 
 

1.500 

2 LOGAN- A4 berlina -bej metalizat B.90.PHC 2008 Benzina 1390 91.000 0 31.187 
 

3.000 

3 LOGAN- A4 berlina -albastru metalizat B.90.PHE 2008 Benzina 1390 90.000 0 31.187 
 

3.000 

4 LOGAN- A4 berlina- albastru metalizat B.11.FCO 2008 Benzina 1390 110.000 0 31.187 
 

2.700 

8 DAEWOO NUBIRA- Berlina 4 usi- Gri GL.90.TPL 2006 Benzina 1598 270.000 4.550 30.691 
 

200 

9 AUDI Breack A 6 -alroad quatro- Gri B.94.JWM 2008 Motorina 2967 360.000 0 177.363 
 

7.000 

10 

RENAULT- Master- Microbuz- Gri 
2+1 usa laterala culisanta 
+1 dubla spate,  
16+1 locuri 

GL.64.FCO 2005 Motorina 2643 300.000 1.460 70.937 
MICROBUZ- 
 16 +1 locuri 

5.000 

 
TOTAL 

      
422839 

 
22.400 

 

Ca urmare a valorificarii acestor Bunuri se va putea acoperi costurile 

clubului pentru 1 luna. Valorificarea acestor autoturisme se estimeaza ca va fi 

facuta in circa 2 luni. 
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ACTIVELE SOCIETĂȚII  - GARANȚIILE ANAF 

 
Potrivit anexei nr.1 la procesul-verbal de sechestru asigurator pentru 

bunuri mobile nr.26479/29.05.2013 emis de Serviciul de Executare silita si 
stingere a creantelor fiscale din cadru Agentiei Nationale de Administrare 

Fiscala- Directia Generala a Finantelor Publice Galati, a fost instituit sechestru 
pentru drepturile de televizare si participare la competitii si evenimente 
sportive, precum si pentru drepturile de transfer pentru un numar de 21 

jucatori de fotbal. 
Contractele jucatorilor de fotbal pentru care a fost instituit sechestrul mai 

sus mentionat au expirat, au plecat fara acordul angajatorului sau au fost 

transferati. Cu o parte din ei debitoarea se afla în litigiu pentru plata salariilor. 
Situatia transferurilor cu privire la jucatorii debitoarei este detaliata in 

tabelul de mai jos ce face parte integranta din prezentul raport de activitate. 
Administratorul judiciar mentioneaza ca, in situatia intrarii in faliment a 

debitoarei FC Otelul SA garantia DGRFP Bucuresti cu privire la jucatorii este 

anulata intrucat acestia sunt liberi de contract conform Regulamentul FRF ca 
urmare a dezafilierii automate a clubului. 

 

Bunul  imobil – stadion “Ancora”, situat in localitatea Galati, str.Alexandru 
Davila nr.1, jud.Galati compus din teren in suprafata totala de 15.814,97 mp 

avand nr. Cadastral 108342 si carte funciara nr.108342 si constructiile 
edificate pe acest teren a fost instituit sechestru asigurator de catre Directia 
Generala a Finantelor Publice Galati conform PV de sechestru 

31794/27.06.2013. 
Bunul imobil stadion “Ancora” cumpărat de FC OȚELUL SA de la SC Centrul 

pentru Servicii de Radiocomunicaţii SRL Bucureşti care la rândul ei a 
cumpărat de la Santier Naval Damen SA a facut obiectul unui litigiu privind 
revendicarea suprafetei de 2280 mp din totalul suprafetei de 15.814,97 mp 

formulat de catre reclamanta Cazapciu Maria in contradictoriu cu Consiliul 
local Galati si SC Santier Naval Damen SA. 

 
Ulterior instituirii sechestrului Judecătoria Galați  emite 

Hotarâre  12095/2013  19.12.2013 prin care dispune: ”Solutia pe scurt: Admite 
cererea. Constată nulitatea absolută parţială a contractului de vânzare-
cumpărare încheiat între pârâta SC Şantierul Naval Damen Galaţi SA Galaţi şi 
pârâta SC Centrul pentru Servicii de Radiocomunicaţii SRL Bucureşti, autentificat 
cu nr. 1396/26.07.2011 de BNPA Constantinescu Maricica şi Potîrniche Alina, cu 
privire la terenul în suprafaţă de 1.928 mp, situat în Galaţi, str. Alexandru 
Davila, nr.1, jud. Galaţi, identificat pe aliniamentul M-N-C-D în schiţa raportului 
de expertiză tehnică judiciară în specialitatea topografie, întocmit de expertul 
Balaban Emil în dosarul nr. 1491/44/2009 al Curţii de Apel Galaţi. Constată 
nulitatea absolută parţială a contractului de vânzare-cumpărare încheiat între 
pârâta SC Centrul pentru Servicii de Radiocomunicaţii SRL Bucureşti şi pârâta 
SC Fotbal Club Oţelul SA Bucureşti (fostă SC Fotbal Club Oţelul SA Galaţi), 
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autentificat cu nr. 2300/22.11.2012 de BNPA Constantinescu Maricica şi 
Potîrniche Alina, cu privire la terenul în suprafaţă de 1.928 mp, situat în Galaţi, 
str. Alexandru Davila, nr.1, jud. Galaţi, identificat pe aliniamentul M-N-C-D în 
schiţa raportului de expertiză tehnică judiciară în specialitatea topografie, 
întocmit de expertul Balaban Emil în dosarul nr. 1491/44/2009 al Curţii de Apel 
Galaţi. Obligă pârâtele SC Şantierul Naval Damen Galaţi SA Galaţi, SC Centrul 
pentru Servicii de Radiocomunicaţii SRL Bucureşti şi SC Fotbal Club Oţelul SA 
Bucureşti (fostă SC Fotbal Club Oţelul SA Galaţi) să lase reclamantei, în deplină 
proprietate şi paşnică folosinţă terenul în suprafaţă de 1.928 mp, situat în Galaţi, 
str. Alexandru Davila, nr.1, jud. Galaţi, identificat pe aliniamentul M-N-C-D în 

schiţa raportului de expertiză tehnică judiciară în specialitatea topografie, 
întocmit de expertul Balaban Emil în dosarul nr. 1491/44/2009 al Curţii de Apel 
Galaţi. Dispune efectuarea menţiunilor în cartea funciară a imobilului. Conform 
art. 35 alin. 5 din Legea nr.7/1996 republicată, privind cadastrul şi publicitatea 
imobiliară, în termen de 3 zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile, o 
copie a prezentei sentinţe civile, se va comunica la Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Galaţi”.  

  Pe rolul instantelor de judecata se afla urmatoarele litigii in legatura cu 

garantia imbiliara Stadion ANCORA: 
 
Dosar nr. 15763/233/2015 Judecatoria Galati 

 
Dosarul nr. 15763/233/2015 inregistrat pe rolul Judecatoriei Galati, are ca 

obiect – contestatie la executare – privind punerea in posesie a intimatei 

Valmas Elisabeta a suprafetei de teren de 1928 mp din terenul – stadion 
Ancora. 

La termenul de judecata din data de  termen de judecata din data de 

05.11.2015, instanta s-a pronuntata asupra exceptiilor invocate de catre 
intimata, urmatorul termen de judecata fiind stabilit la data de 18.02.2016. 

 
Dosar nr.18020/233/2015 

 

Dosarul nr. 18020/233/2015 inregistrat pe rolul Judecatoriei Galati, are ca 
obiect – obligatia de a face – formulata de reclamanta Valmas Elisabeth 

Cristiana impotriva FC Otelul SA. Reclamanta solicita demolarea tribunelor 
stadionului, tribune aflate partial pe terenul retrocedat. 

Primul termen de judecata a fost stabilit la data de 17.02.2015. 

 
Dosar nr.21230/233/2015 
Dosarul nr. 21230/233/2015 inregistrat pe rolul Judecatoriei Galati, are ca 

obiect – actiune in constatarea superficiei – formulata de reclamanta FC Otelul 
SA impotriva paratei Valmas Elisabeth Cristiana. 

Pana la data prezentului raport de activitate nu a fost stabilit termen de 
judecata. 
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In aceste conditii garantia imobiliara a creditorului DGRFP Bucuresti instituita 

asupra bunului imobil „ Stadion ANCORA” este grav afectata intrucat valoarea 

garantiei a scazut semnificativ, motiv pentru care administratorul judiciar 

aprecieaza ca se impune efectuarea unei noi evaluari a tuturor garantiilor 

creditoarei DGRFP Bucuresti 

 

Pentru conservarea acestui stadion este necesara intretinerea lui permanenta. 

Bunuri indispensabile pentru conservarea patrimoniului /intretinerea stadionului: 

Nr. Denumirea bunurilor cant 
Valoare  

contabila 
Uzura 

Valoare 

(RON) 

Sansa de  

valorificare 

 TRACTOR KUBOTA 1 60.519 60% 24.208 10% 

 MASINA INGRASAMANT 1 28.909 40% 17.345 10% 

 MASINA TUNS GAZON 1 26.850 60% 10.740 10% 

 TRACTOR KYOTE 1 98.255 60% 39.302 10% 

 MASINA TUNS PERRUZO 1 22.035 40% 13.221 10% 

 MASINA TUNS PERRUZO 1 32.904 40% 19.742 10% 

 MASINA NISIP RINK 1 47.985 20% 38.388 10% 

  Total pagina   317.457   162.946   

 

Aceste bunuri sunt specializate pentru intretinerea gazonului de la Stadionul 

ANCORA iar clienti pot fi numai cei interesati pentru dotarea unor stadioane.  

 

 

Administratorul judiciar mentioneaza ca:  

- Pentru a putea sa se continue activitatea este necesara plata salariilor 

restante si a datoriilor la funnizorii de utilitati de cca.110.000 euro.  

- Datorita lipsei fondurilor pentru plata salariilor toti jucatorii pot 

demisiona fara preaviz conf. Art.81 alin.8 din Codul Muncii. 

- De asemenea in caz de neplata a salariului timp de 90 zile jucatorii pot 

rezilia contractul din punct de vedere fotbalistic (RSTJF art. 13 alin.10) si sa fie 

legitimat la alta echipa fara acceptul nostru. 

- Nici un jucator nu va raman sa joace fara salariu si se grabesc sa 

gaseasca alte cluburi avand in vedere ca pot fi primit numai pana la 

01.04.2016 iar apoi numai dupa 01.07.2016. 

 

Administrator judiciar, 

MB Management ipurl 

Prin Mihail Bojinca 
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LOT OTELUL- LIGA A II-A -CAMPIONAT 2015-2016 (inclusiv juniorii) 
solicitari de transfer si incetare contracte 

        

 
CONTRACTE DE MUNCA     

Nr.cr
t. 

Nume  

Data de 
începere  

a 
contractulu

i 

Data de 
terminare  

a 
contractului 

Forma 
de 

legitimar
e 

Situatia 
la 

26.01.20
16 

Observ
atii 

Solicitare transfer/incetare 
contract 

1 
Adascalitei Mihai 
Andrei 

29,07,2015 30,06,2016 
Fara 
costuri 

Legitimat   
Solicitare transfer  
nr.11/11,01,2016 
de la AFC Metalosport Galati 

2 Asanache Lucian 02,09,2015 30,06,2016 
Fara 
costuri 

Legitimat   
Solicitare incetare CIM 
nr.46/26,01,2016 

3 Avram Alexandru 15,08,2015 30,06,2017 
Fara 
costuri 

Legitimat     

4 Blanaru Madalin 29,07,2015 30,06,2017 
Fara 
costuri 

Legitimat 
Juniori 
A 

  

5 Chipirliu Remus 20,08,2015 30,06,2016 
Fara 
costuri 

Legitimat   
Solicitare incetare CIM, 
nr.39/26.01.2016 

6 Chiriac Ionut 29,07,2015 30,06,2017 
Fara 
costuri 

Legitimat 
Juniori 
A 

  

7 Cirjan George 11,09,2015 30,06,2016 
Fara 
costuri 

Legitimat   
Solicitare incetare CIM, 
nr.42/26.01.2016 

8 Ciurea Robert 01,08,2015 30,06,2017 
Fara 
costuri 

Legitimat   
Solicitare incetare CIM, 
nr.45/26.01.2016 

9 Codreanu Ionut 29,07,2015 30,06,2016 
Fara 
costuri 

Legitimat 
Juniori 
A 

  

10 Codreanu Ruben 29,07,2015 30,06,2016 
Fara 
costuri 

Legitimat 
Juniori 
A 

  

11 Cojoc Samoel 06,08,2015 30,06,2016 
Fara 
costuri 

Legitimat   
Solicitare incetare CIM, 
nr.37/26.01.2016 

12 
Constantinescu 
Catalin 

29,07,2015 30,06,2019 
Fara 
costuri 

Legitimat   
Solicitare transfer  
nr.11/11,01,2016 
de la AFC Metalosport Galati 

13 Dajbog Daniel 29,07,2015 30,06,2019 
Fara 
costuri 

Legitimat   
Solicitare incetare CIM, 
nr.43/26.01.2016 

14 
Diarra Cheich 
Alan 

15,08,2015 30,06,2016 
Fara 
costuri 

Legitimat 

jucator strain  
are probleme  
medicale 
  

15 Dumitru Eduard 29,07,2015 30,06,2019 
Fara 
costuri 

Legitimat   
Solicitare incetare CIM, 
nr.37/26.01.2016 

16 Grecu Dorinel 19,08,2016 30,06,2016 

Imprumu
t de la  
ASCM 
IASI 

Legitimat     

17 Istrate Alexandru 29,07,2015 30,06,2015 
Fara 
costuri 

Legitimat 
Juniori 
A 

  

18 Marus Andrei 01,08,2015 30,06,2016 
Fara 
costuri 

Legitimat     

19 Miron Ionut 01,08,2015 30,06,2016 
Fara 
costuri 

Legitimat     
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20 Murgoci Lucian 29,07,2015 30,06,2016 
Fara 
costuri 

Legitimat   
Solicitare de transfer 
nr.25/19.01.2016 
de la CS FC Farul Constanta 

21 
Oprea Rares 
Iustin 

29,07,2015 30,06,2017 
Fara 
costuri 

Legitimat 
Juniori 
A 

  

22 
Perju Alexandru 
Ionut 

29,07,2015 30,06,2017 
Fara 
costuri 

Legitimat     

23 Stanescu Raphael 10,08,2015 30,06,2016 

Imprumu
t de la  
SC 
DINAMO 

Legitimat   

Solicitare transfer 
nr/26/19.01.2016 
de la ACS Sporting Turnu 
Magurele 

24 Stoian Cosmin 29,07,2015 30,06,2017 
Fara 
costuri 

Legitimat     

25 Tatar Robert 30,07,2015 30,06,2018 
Fara 
costuri 

Legitimat     

26 Vicol Daniel 26,08,2015 30,06,2018 
Fara 
costuri 

Legitimat   
Solicitare incetare CIM, 
nr.44/26.01.2016 

 

 

 


