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MEMBRĂ UNPIR - RFO II 0243 

SCP MB Management IPURL 
300351 Timisoara, str. Macilor, nr. 26 
Tel.: 0356 465 531, Fax: 0256 490 153 

E-mail: mbmanagementtm@gmail.com; www.mb.ro 
Mobil: 0722 258 352 

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa 
 

Dosar nr.: 23900/3/2013     Nr 37/ 08.02.2017 
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civilă 
Adunarea Creditorilor 14.02.2017 
 
Debitor: Fotbal Club Otelul SA - in insolventa, in insolvency, en 
procedure collective, cu sediul social in Bucuresti, str. Nerva Traian, nr. 3, 
biroul nr. 9, bl. M101, et. 6, Sector 3, J40/8321/2013, CUI RO 17422808 
Lichidator judiciar: SCP MB Management IPURL, cu sediul social in 
Timisoara, str. Macilor, nr. 26, jud. Timis, RFO II 0243, CUI RO 20804476 
 
 
Subscrisa, SCP MB MANAGEMENT IPURL, in calitate de lichidator judiciar 
al FC Otelul SA– in faliment, in banckrucy, en faillite, depune urmatorul: 
 

 
Raport pentru ADUNAREA CREDITORILOR din 14.02.2017  

a debitorului Fotbal Club OTELUL SA  
 

 
O data cu intrarea in faliment a debitoarei a incetat activitatea fotbalistica si 
astfel jucatorii din Centrul de Copii și juniori au fost transferati catre diferite 
cluburi. 
Conform ACORDULUI DE TRANSFER cap. 4, debitoarea este beneficiara a 
75% din suma efectiv incasata de clubul cesionar de la un club tert, clubul 
cedent (Otelul Galati) participa obligatoriu (de drept) la negocierile dintre 
clubul cesionar si un club tert in vederea transferului. 
Am atasat lista cu jucatorii transferati si clubul la care acestia au fost 
transferati in total 113 copii. (112+Sefer Antonio) 
Valoarea 112 jucatori nu este estimata la aceasta data acestia fiind in 
perioada de dezvoltare. Nu sunt cereri de transfer pentru astfel de jucatori. 
Este posibil ca unii sa nu fie transferati niciodata si unii sa fie transferati 
dupa 2 sau 3 ani. Totul depinde de evolutia fiecaruia in timp. 
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Din acest motiv achizitia acestor drepturi de transfer reprezinta un risc 
ridicat pentru cumparator. 
In periada de transferuri din iarna 2016/2017 nu a fost nici o solicitatre si 
urmatoarea perioada este in iulie/ august 2017.  
Asa cum amprecizat mai sus sansele de valorificare imediata a acestora este 
minima din mai multe motive legate de finantarea cluburilor din Romania si 
mai ales de potentialul sportiv al jucatorilor care se va definitiva in 2-3 ani. 
Deoarece nu avem oferte pentru evaluarea acestor jucatori am apreciat ca 
fiind fezabila si atractiva o valoare globala a drepturilor de transfer a 112 
jucatori  ca fiind de 50.000 euro. 
Am primit o oferta de achizitie celor 75% din drepturile  de transfer 
detinute pentru jucatorul Sefer Antonio, singurul care este recunoscut cu 
calitati deosebite si care este selectionat in nationala de juniori a Romaniei. 
Acesta este in acest moment transferat la Centrul Regional de Excelenta 
Timisoara.  
Oferta de cumpărare a drepturilor de transfer (integrale-100%) este de 
20.000 euro. Oferta a fost facuta de impresarul Florin Manea, CEO Top Stars 
11 Limited care are contract cu parintii acestui jucator pentru reprezentare. 
Atasam mesajul de la acest impresar si contractul pe care il are jucatorul cu 
acesta. Se poate observa ca este un contract cu exclusivitate si indiferent de 
clubul care ar solicita transferul  operatiunea va trebui sa se faca numai cu 
intermedierea acestui impresar. 
  
Fata de cele prezentate solicitam Adunarii Creditorilor: 

1. Aprobarea valorificarii in bloc a drepturilor de transfer pentru 112 
jucatori detinute de debitoarea FC Otelul SA, Galati , prin licitiatie 
publica pornind de la pretul de 50.000 euro cu posibilitate de 
acceptare a ofertelor negative. (Conform listei atasate) 

2. Aprobarea valorificarii drepturilor de treansfer a jucatorului SEFER 
Antonio prin negociere pozitiva cu pornirea de la  20.000 euro 
(pentru 100% din drepturile de transfer) 

 
Lichidator judiciar, 
SCP MB Management IPURL, 
Prin Mihail Bojinca 
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