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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 54/02.03.2017 
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civilă 
 
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 ședința din 07.03.2017 a  

COMITETUL CREDITORILOR  
a debitorului Fotbal Club OTELUL SA  

 
 
La ședința adunării creditorilor debitorului FC Oțelul SA din data de 
14.02.2014, lichidatorul judiciar  a solicitat  adunării creditorilor aprobarea 
propunerii de valorificare în bloc a drepturilor de transfer pentru 112 
jucători deţinute de debitoarea FC Oţelul SA, Galaţi, prin licitiaţie publică 
pornind de la preţul de 50.000 euro cu posibilitate de acceptare a ofertelor 
negative. 
Creditorul DGRFP Bucureşti, creditor garantat şi bugetar ce deţine un 
procent de 64,31% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au 
trimis punct de vedere scris, NU a aprobat propunerea lichidatorului 
judiciar de valorificare în bloc a drepturilor de transfer pentru 112 jucători 
deţinute de debitoarea FC Oţelul SA, Galaţi , prin licitiaţie publică pornind 
de la preţul de 50.000 euro, motivat de faptul că în speţă nu a fost efectuată 
evaluarea drepturilor de transfer ale acestor jucători. 
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Conform solicitării creditorului DGRFP Bucureşti, lichidatorul judiciar a 
demarat procedura de selecție a unui evaluator pentru evaluarea 
drepturilor de transfer ale jucătorilor.  
La daata de 15.02.2017 cu adresa nr. 45 s-a solicitat ANEVAR  o lista cu 
evaluatorii care ar putea sa efectueze evaluari de acest tip. 
Prin adresa 199/16.02.2017 ANEVAR a transmis lista cu 24 evaluatori 
acreditati și o lista cu 82 evaluatori EI. 
Am solicitat pe e mail oferte de evaluare pentru evaluarea drepturilor de 
transfer ale jucatorilor de la toti cei 106 evaluatorii propuși de ANEVAR  si 
in final am primit un numar de două oferte pe care le atașăm(Anexa): 

1. oferta primita de la expert evaluator FLORIN ȚURCAȘ  cu valoarea de 
13.000 euro și  

2. oferta primita de la LUPȘA CONSULT AUDIT MANAGEMENT SRL cu 
prețul de 10.170 RON  

În rest nu au fost alte oferte. S-au mai primit raspunsuri de la 2 evaluatori 
care au precizat ca nu au posibilitatea sa efectueze această lucrare. 
 

3. Concluzii 
Fata de cele prezentate solicitam Comitetului Creditorilor: 
Aprobarea ofertei de evaluare trimisă de LUPȘA CONSULT AUDIT 
MANAGEMENT SRL cu prețul de 9.000 ron, aceasta având  prețul cel 
mai bun. 
 
Anexam: 
Cererea 45/15.03.2017 
Raspuns ANEVAR  199/16.02.2017 
Cererea de oferta transmisă 
Ofertele primite 
 
Lichidator judiciar, 
SCP MB Management IPURL, 
Prin Mihail Bojinca 
 

Bojinca
VAR 2
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Societate civilă profesională de practicieni în insolvenţă 
 
Nr. 45/15.02.2017 
 
Către,  
ANEVAR București 
 
Domnule Președinte Daniel MANAȚE 
 
Prin prezenta va solicităm să ne comunicați o lista cu evaluatorii autorizați 
care au dreptul să evalueze ” Drepturi de Transfer jucători de fotbal”. 
 
În fapt în conformitate cu regulamentele Federației Române de Fotbal 
fiecare jucător de fotbal este legitimat la o echipă. La momentul în care 
acesta se mută la altă echipă echipa de la care pleacă are dreptul la  o 
indemnizație de transfer. 
Noi în calitate de lichidatori ai FC OTELUL SA Galați trebuie să valorifică 
drepturile de transfer pentru 113 jucători juniori/copii pentru care 
deținem 75% din drepturile de transfer. 
La solicitarea expresă a DGFP București  trebuie sa facem o selecție de 
oferte de evaluare și nu știm căror evaluatori autorizați să transmitem 
această ofertă. 
 
Mulțumesc, 
 
MB MANAGELENT ipurl 
Prin Mihail BOJINCĂ  
Practician coordonator  
 
 
 
 
 

http://www.mb.ro/
Bojinca
MB MANAGEMENT
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Societate civilă profesională de practicieni în insolvenţă 
Nr. 46/17.02.2017 
 

Cerere de ofertă 
 
Prin prezenta MB MANAGEMENT ipurl în calitate de lichidator al Fotbal 
Club Oțelul SA Galați, vă solicităm o ofertă pentru evaluare: 

DREPTURI DE TRANSFER  (75%) 
pentru un grup de 113 jucători din categoria copii și juniori născuți între 
anii 1998 și 2007. 
În conformitate cu Regulamentele FRF la momentul încetării activității 
fotbalistice în anul 2016, jucătorii care se pregăteau la Centrul de Copii și 
juniori au fost transferați la diferite cluburi. Condițiile de transfer stipulează 
că în situația unui transfer ulterior FC Oțelul SA are dreptul la 75% din 
sumele primite ca drepturi de transfer și de asemenea are dreptul să 
participe de drept la negocierile de transfer. 
Deoarece aceste transferuri pot să aibă loc în decurs de câțiva ani iar 
procedura de faliment trebuie închisă suntem obligați să cesionăm aceste 
drepturi. 
Termenul de realizare a Raportului de Evaluare este 31.03.2017. 
 
Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până la data de 
23.02.2017, ora 16,00 la adresa de e-mail: mbojinca@yahoo.com. 
 
În cazul în care nu sunteți interesați de solicitarea noastră vă rugăm, dacă 
nu vă deranjează, să ne comunicați motivele refuzului pentru a fi prezentate 
în sinteză Adunării Creditorilor. Menționăm că am mai făcut o cerere de 
ofertă pentru evaluarea necorporalelor și nu am primit nici un răspuns. 
Vă mulțumim, 
MB MANAGEMENT ipurl 
Prin BOJINCĂ Mihail  
Practician coordonator 
 

http://www.mb.ro/
mailto:mbojinca@yahoo.com
Bojinca
VAR 2



 

 

 

 
 

 Lupșa Consult Audit Management  S.R.L. 
Brăila, B-dul Alexandru Ioan Cuza nr. 93 
Judeţul Brăila, cod 810003 
Telefon 0722 997 997, fax 0339 880 088 
E-mail: contact@lupsaconsult.ro     
Web: www.lupsaconsult.ro 

S. 

Nr. 012202 din 22 februarie 2017  

 

 
    Către, 

SCP MB MANAGEMENT iuprl TIMIȘOARA 

 

Evaluare drepturi de transfer 
 
 

Ofertă f inanciară  

 

În vedererea efectuării evaluării drepturilor de transfer (75%) pentru un grup de 113 

jucători din categoria copii și junicori născuți între anii 1998 și 2007 -, vă comunicăm 

disponibilitatea noastră de a efectua acest serviciu.  

 

Urmare a solicitării Dvs. cu nr. 46 din 17.02.2017, vă transmitem că pentru efectuarea 

serviciului de evaluare a drepturilor de transfer la care faceți referire în solicitare, 

tariful solicitat este de 10.170 LEI, la care se adaugă TVA.  

 

Tariful detaliat reprezintă:  

- evaluare drepturi transferi: 113 jucători  x 90 lei/poziție = 10.170 lei. 

 
Societatea noastră precum şi asociaţii societăţii noastre sunt membri ai mai multor 

asociaţii profesionale, şi anume: CAFR, CECCAR, ANEVAR, CCFR şi UNPIR.  

 

Vă stăm la dispoziţie pentru orice informaţie suplimentară şi vă dorim succes deplin în 

toate activităţile întreprinse de Dumneavoastră. 

 

Persoană de contact: Marinel Lupşa – telefon 0722 997 997. 

 
 
Cu deosebită consideraţie, 
S.C. Lupșa Consult Audit Management S.R.L. Brăila 

 

consult audit management  

 

 
 
 
 

http://www.lupsaconsult.ro/


 

 
Calificările evaluatorului LUPȘA MARINEL 
 
 
 
Corpul Experţilor Contabili şi al Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR)  
Expert contabil 
Din anul 1999 
 
Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România (ANEVAR)  
Evaluator de proprietăţi imobiliare – membru titular 
Din anul 2006 
 
Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România (ANEVAR)  
Evaluator de bunuri mobile – membru titular 
Din anul 2007 
 
Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR)  
Auditor Financiar 
Din anul 2007 
 
Universitatea HYPERION Bucureşti  
Facultatea de Ştiinţe Economice  
Master în audit financiar contabil şi consiliere  
Din anul 2007 
 
Federaţia Română de Fotbal (FRF)  
Auditor Financiar – acreditat 
Din anul 2007 (reacreditat în anul 2011) 
 
Camera Consultanţilor Fiscali din România (CCFR)  
Consultant Fiscal 
Din anul 2007 
 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM)  
Auditor Financiar – acreditat 
Din anul 2008 
 
Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România (ANEVAR)  
Evaluator de întreprinderi – membru titular 
Din anul 2010 
 
Corpul Experţilor Contabili şi al Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR)  
Expert evaluator de întreprinderi 
Din anul 2010 
 
Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR)  
Practician în insolvenţă  
Din anul 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Evaluatorul este asociat și administrator al S.C. LUPŞA Consult Audit Management S.R.L. Brăila și 
S.C. LUPȘA Contexpert S.R.L. Brăila. 
 
 
 
Autorizările societăților 
 
Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR)  
Societate de audit financiar 
Membru din anul 2007 
 
Federaţia Română de Fotbal (FFR)  
Societate de audit financiar - acreditată 
Din anul 2007 (reacreditată în anul 2016) 
 
Corpul Experţilor Contabili şi al Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR)  
Societate de expertiză contabilă şi de contabilitate 
Membru din anul 2009 
 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM)  
Consultant de investiţii 
Din anul 2010 
 
 
Atestarea calităţii serviciilor 
 
URS - UKAS Quality Management  
ISO 9001 : 2008 
Atestarea calităţii activităţilor de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal 
Din anul 2009 (reactualizată în anul 2015) 

 
      
Date de contact evaluator 
 
Adresa: B-dul Alexandru Ioan Cuza, Nr. 93, Loc. Brăila, Jud. Brăila 
Telefon: 0339 880 088                       
Fax:  0339 880 088   
Mobil: 0722 997 997                       
E-mail: contact@lupsaconsult.ro 
Web: www.lupsaconsult.ro 

 
  

 



 

 
De la: Florin Turcas <turcasflo@gmail.com> 
Dată: 20 februarie 2017, 17:11:43 EET 
Către: mbojinca@yahoo.com 
Subiect: Drepturi de transfer 
 

Bună ziua, 
 
Am primit cererea Dvs de ofertă pentru evaluarea drepturilor de transfer al juniorilor și copiilor de la 
Oțelul Galați. 
Oferta mea financiară este un tarif de 13.000 euro pentru efectuarea lucrării, în condițiile adresei Dvs. 
46/17.02.2017. 
 
În speranța unei colaborări fructuoase, 
Vă mulțumesc. 
 
Cu stimă, 
Florin Turcaș 
0723634593 

 

mailto:turcasflo@gmail.com
mailto:mbojinca@yahoo.com
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