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Domnule preşedinte, 
Subscrisa, A&A CONSULTANTS SPRL, cu sediul în Bucureşti, Bd. Carol I nr. 12, etaj 1, camera 5, sector 3, în 
calitate de administrator judiciar al FOTBAL CLUB UNIVERSITATEA CLUJ SA, cu sediul în București, sector 3, str. 
Intarea Horbotei, nr. 12, bl. 1, ap. 45, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/8643/2014, CIF RO16641400, 
desemnat prin sentinţa civilă nr. 1554/29.05.2013, pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul 106/1285/2013, 
în temeiul prevederilor art. 21 alin 1 şi 106 din Legea 85/2006 privind procedură insolvenţei, formulăm prezentul: 

Raport de activitate nr. 37 
pentru perioada 01.01.2016 – 31.01.2016 

privind pe debitorul  Fotbal Club Universitatea Cluj SA 
– În reorganizare, în judicial reorganisation, en redressement - 

Nr. 539/07.03.2016 
I. Activitatea curentă a debitoarei 
În perioada de referinta, debitorul şi-a continuat activitatea sportivă curentă, fiind derulate și activitățile accesorii de 
comercializare produse publicitare proprii prin standul închiriat în locaţia Iulius Mall. 
Jucătorii au beneficiat de o perioadă de vacanță până la data de 11.01.2016 când a avut loc reunirea lotului.  
Ulterior acestui moment, a urmat o perioadă de pregătire fizică în Cluj-Napoca, pe parcursul lunii ianuarie 2016 nefiind 
programate meciuri oficiale în Liga II, echipa jucând doar meciuri amicale de antrenament.  
Au fost asigurate condițiile necesare funcționării Centrului de Copii și Juniori și participării echipelor acestuia în 
competițiile în care sunt înscrise fiecare.  
Au fost perfectate convenții civile de prestări servicii sportive cu următorii jucători juniori:  
� Nr. 5/07.01.2016 cu Petrișor Tudor; 
� Nr. 6/07.01.2016 cu Rad Raul; 
� Nr. 7/07.01.2016 cu Arman Alin; 
� Nr. 8/07.01.2016 cu Negrea Alin; 
� Nr. 9/07.01.2016 cu Manu Victor; 
� Nr. 12/11.01.2016 cu Morar Gabriel; 
� Nr. 13/11.01.2016 cu Tand Marc; 
� Nr. 14/11.01.2016 cu Fodor Dan; 
De asemenea, au fost contractați pentru echipa principală a clubului, un antrenor pentru portari, dl. Nădăban Mihai - 
convenția civilă de prestări servicii sportive nr. 10/11.01.2016 și un preparator fizic în persoana dlui. Oaidă Mircea - 
convenția civilă de prestări servicii sportive nr. 15/11.01.2016 . 
La data de 18.01.2016 s-a perfectat acordul de transfer înregistrat la FC UNIVERSITATEA CLUJ SA sub nr. 18, prin 
care jucătorul Cocină Constantin a fost înapoiat clubului Pandurii Târgu Jiu de la care fusese împrumutat.  
Totodată au fost contractate fonduri în sumă de 10.000 lei, necesare derulării activității curente, prin împrumut de la dl. 
Iordănescu Valentin. 
Au fost redactate actele procedurale şi a fost asigurată reprezentarea debitorului în vederea apărării intereselor sale în 
litigiile cu termene în cursul lunii ianuarie 2016. 
Administratorul judiciar a purtat pe parcursului lunilor noiembrie 2015-ianuarie 2016, discuții cu un posibil investitor 
interesat de preluarea clubului FC UNIVERSITATEA CLUJ SA. 
În acest sens, s-au predat toate documentele și transmis toate informațiile solicitate în vederea efectuării procedurii de 
due diligence, negocierile ajungând în faza înaintării unei oferte ferme de către cumpărărtor, în baza căreia acesta urma 
să vireze un avans în conturile clubului. 
Datorită unor probleme neprevăzute inițial, generate de formalitățile impuse de sistemul bancar, până la acest moment 
nu s-a reușit creditarea contului clubului cu suma datorată ca avans, urmând ca aceste aspecte să fie soluționate, 
conform susținerilor cumpărărtorului, în cel mai scurt timp posibil. 
II. SITUATIA CHELTUIELILOR EFECTUATE DE LICHIDATORUL JUDICIAR  
Pentru desfasurarea în bune conditii a procedurii, administratorul judiciar a avansat din surse proprii în cursul lunii 
ianuarie 2016 suma de 12.000,00 lei, reprezentand 9.000,00 lei: utilități, conservare, pază, salarii, cheltuieli de 
organizare și participare meciuri, etc. și 3.000,00 lei - taxe poștale, deplasări reprezentant administrator, etc. 
Cu privire la onorariul administratorului judiciar, la data redactării prezentului, este restant cel aferent lunilor sept. 2014 
– febr. 2016. 
III. SITUAȚIE PLĂȚI – ÎNCASĂRI EFECTUATE ÎN IANUARIE 2016 DE CĂTRE DEBITOARE 
În perioada supusă raportării, fondurile bănești existente au fost utilizate preponderent pentru susținerea activității 
sportive a debitoarei, în vederea asigurării condițiilor necesare participării echipei principale și a celor de juniori la 
competițiile oficiale din care fac parte, pentru evitarea unor eventuale sancțiuni sportive ( pecuniare și de depunctare). 
Situația plăți – încasări aferentă lunii ianuarie 2016 este următoarea: 

Plati ianuarie 2016 
I. SENIORI MECIURI ACASA LEI 

  TOTAL CHELTUIELI MECIURI ACASA SENIORI 0.00 

II. SENIORI MECIURI DEPLASARE   
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  TOTAL CHELTUIELI MECIURI DEPLASARE SENIORI 0.00 

III. ALTE CHELTUIELI SENIORI   

1 Masa echipa perioada 11,01-17,01,2016 3600.00 
2 Masa echipa perioada18,01-24,01,2016 3100.00 
3 Apa echipa de seniori ianuarie 2016 1633.90 
4 Medstar servicii medicale jucatori 2764.80 
5 Cazare camin UBB jucatori luna ianuarie 1997.82 
6 Cazare camin UBB jucatori luna februarie 1980.00 
7 Cazare staff tehnic seniori 31,10-06,12,2015 5400.00 

  TOTAL ALTE CHELTUIELI SENIORI 20476.52 

  TOTAL CHELTUIELI GRUPA SENIORI 20476.52 

IV. JUNIORI MECIURI ACASA   

  TOTAL CHELTUIELI MECIURI ACASA JUNIORI 0.00 

V. JUNIORI MECIURI DEPLASARE   

  TOTAL CHELTUIELI MECIURI DEPLASARE JUNIORI 0.00 

VI. ALTE CHELTUIELI JUNIORI   

8 Masa juniori - Alimrom 01,12-16,12,2015 2040.00 

  TOTAL ALTE CHELTUIELI JUNIORI 2040.00 

  TOTAL CHELTUIELI GRUPA JUNIORI 2040.00 

VII. CHELTUIELI ADMINISTRATIVE   

9 Reparatie şi revizie autocar CJ94FCU 4397.13 
10 Abonament transport în comun angajati,taxi depl.banca 381.03 
11 Expediere corespondenta Cargus, DHL, Posta 425.56 
12 Complet Security monitorizare sediu 124.00 
13 Carburant autocar CJ94FCU deplasari antrenamente 520.83 
14 Intretinere baza sportiva sportiva Dan Anca 647.58 
15 Dezapezire teren sintetic Baza Dan Anca 1350.00 
16 Achizitie produse de papetarie 174.58 
17 Chirie şi utilitati stand Iulius Mall 4735.30 
18 Telekom servicii telefonie şi internet 447.18 
19 Orange servicii telefonie 1070.22 
20 Intretinere aparatura birotica Roxer Group 1088.08 
21 Utilitati(consum energie electrica şi gaz) sediu Cluj 6686.42 
22 Achizitie marfa produse promotionale, echipament sportiv 3934.44 
23 Diel Sistem servicii informatice 300.00 
24 Salarii restante personal administartiv partial august 2015 1060.00 
25 Salarii restante vanzatori stand Iulius Mall dif.nov.-partial dec. 2015 2028.00 
26 Comisioane bancare 777.03 

  TOTAL CHELTUIELI ADMINISTRATIVE 30147.38 

  TOTAL GENERAL PLATI IANUARIE 2016 52663.90 

Incasari ianuarie 2016 
Nr. 
Crt. 

Contracte  Valoare 
incasata 

Valoare 
neincasata 

1 Servicii publicitare Roxer Group 1088.08 0.00 
2 Servicii publicitare Iulius Management 4410.62 0.00 
3 Servicii publicitare European Drinks 1633.90 0.00 
4 Vanzare marfa produse promotionale 9885.33 0.00 
5 FRF 16' imi Cupa Romaniei Timisoreana 13277.70 0.00 
6 50% cheltuieli organizare meci Cupa Romaniei Steaua FCSB   12525.24 
7 Sume avansate Iordanescu Valentin utilitati,conservare,chirii 10000.00   
8 Sume avansate A&A Consultants utilitati,conservare,salarii,paza 9000.00 0.00 
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   TOTAL INCASARI IANUARIE 2016 49295.63 12525.24 

IV. LITIGII  
Administratorul judiciar a asigurat reprezentarea debitorului în toate litigiile la care acesta este parte, detaliate în anexa. 
Litigii derivate din dosar nr. 106/1285/2013: 
A. PE ROLUL CURȚII DE APEL SUCEAVA 
1. Dosar nr. 106/1285/2013/a53 – recurs împotriva sentinței civile nr. 494/17.09.2015. La termenul din data de 
21.01.2015, prin decizia civilă nr. 10 a fost respins recursul ca tardiv; 
2. Dosar nr. 106/1285/2013/a55 – recurs împotriva sentinței civile nr. 495/17.09.2015. La termenul din data de 
21.01.2015, prin decizia civilă nr. 11 a fost respins recursul ca nefondat; 
3. Dosar nr. 106/1285/2013/a59 – recurs împotriva sentinței civile nr. 499/17.09.2015. La termenul din data de 
21.01.2015, prin decizia civilă nr. 11 a fost anulat recursul ca nemotivat; 
4. Dosar nr. 106/1285/2013/a60 – recurs împotriva sentinței civile nr. 500/17.09.2015, suspendat în temeiul dispozițiilor 
art. 242 alin. 2 Cod de Procedură Civilă, ulterior a fost repus pe rol și acordat termen de judecată pentru data de 
18.03.2016; 
5.Dosar nr. 106/1285/2013/a65 – recurs împtriva sentinței civile nr. 670/26.11.2015; la termenul din data de 
21.01.2015, prin decizia civilă nr. 13 a fost respins recursul ca nefondat; 
6.Dosar nr. 106/1285/2013/a66 - recurs împtriva sentinței civile nr. 671/26.11.2015; la termenul din data de 21.01.2015, 
prin decizia civilă nr. 14 a fost admis recursul declarat de administratorul judiciar și s-a modificat în parte sentința 
instanței de fond; 
7. Dosar nr. 106/1285/2013/a70 – recurs împotriva sentinței civile nr. 672/26.11.2015, suspendat în temeiul dispozițiilor 
art. 242 alin. 2 Cod de Procedură Civ. La termenul din data de 21.01.2016. 
8. Dosar nr. 106/1285/2013/a68 - recurs declarat de Direcția Generală a Finanțelor Publice București împotriva sentinței 
civile pronunțate de Tribunalul Botoșani la data de 10.09.2015 în dosar nr. 106/1285/2013 prin care s-a confirmat 
planul de reorganizare în forma aprobată de Adunarea Creditorilor din data de 15.07.2015. Prin decizia civilă nr. 
15/21.01.2016 a fost admis recursul și s-a modificat în tot sentința atacată, în sensul că s-a respins cererea de confirmare 
a planului de reorganizare. 
B. PE ROLUL TRIBUNALULUI BOTOȘANI: 
1. 106/1285/2013/a46* – având ca obiect cererea fromulată de club prin administrator judiciar de întoarecere a 
executării și restabilire situație anterioară prin obligarea dlui. Ganea Ioan Viorel la restituirea către F.C. 
UNIVERSITATEA CLUJ SA a sumei de 210.781,00 lei ( echivalent a 47.000 euro la cursul de 4,4847 la care plata a 
fost efectuată ) suma nedatorată ca urmare a efectelor definitive ale deciziei de denunţare nr. 3294/30.09.2013 emise de 
administratorul judiciar privind denunțarea convenției civile de prestări servicii sportive nr. 67/02.07.2013; prin sentința 
civilă nr. 159/24.03.2015 s-a admis excepția necompetenţă generală a instanţelor de judecată și s-a declinat competenţa 
de soluţionare a cauzei în favoarea Camerei Naţionale de soluţionare a litigiilor din cadrul Federaţiei Române de Fotbal  
Clubul prin administrator judiciar a declarat recurs împotriva acestei hotărâri iar Curtea de Apel Suceava, prin decizia 
nr. 215/18.09.2015, a casat hotărârea instanței de fond și a trimis cauza spre rejudecare aceleiași instanțe. 
 La termenul stabilit, prin sentința civilă nr. 693/10.12.2015 instanța de fond a dmis acțiunea formulată de club prin 
administrator judiciar și a dispus obligarea dlui. Ganea Ioan Viorel la restituirea sumei de 210.781 lei. 
2. Dosar nr. 106/1285/2013/a64 - având ca obiect cererea de plată formulată de dl. Calcan Andreias (8.900 euro net) - 
termen de judecată la data de 10.03.2016.  
3. Dosar nr. 106/1285/2013/a67 - având ca obiect cererea de plată formulată de dl. Lungu Andrei - termen de judecată 
la data de 11.02.2016.  
Dosar nr. 106/1285/2013/a71 - având ca obiect cererea de plată formulată de dl. POTOCNIK PAOLO- termen de 
judecată la data de 11.02.2016.  
4. Dosar nr. 106/1285/2013/a73 - având ca obiect cererea de plată formulată de dl. Abrudan Octavian - cu termen de 
judecată la data de 24.03.2016.  
5. Dosar nr. 106/1285/2013/a74 - având ca obiect cererea de plată formulată de Municipiul Cluj - cu termen de 
judecată la data de 25.02.2016. 
Anexă la raportul de activitate nr. 37 
situația litigiilor F.C. Universitatea Cluj SA  
Litigii de drept comun: 
1. Dosar nr. 8084/211/2015 
Părți: FC UNIVERSITATEA CLUJ SA vs. IJJ CLUJ 
Instanța investită: Judecătoria Cluj-Napoca 
Obiect: plângere contravențională 
Soluție: necomunicată 
2. Dosar nr. 1192/33/2013 ( 106/1285/2013/a 3) 
Intimat: Popa Adrian  
Contestator: Debitorul prin administrator judiciar  
Instanța investită: Curtea de Apel Cluj  
Soluție: La termenul din data de 14.01.2016 Curtea de Apel Cluj a constatat perimarea recursului declarat de dl. Popa 
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Adrian.  
3. Dosar nr. 120/33/2014 (1254/33/2014 ) 
Părți : Dinu Viorel, Muzac Apostol și Hidișan Florin - recurenți, F.C. UNIVERSITATEA CLUJ SA – intimat 
Instanța: Curtea de Apel Cluj  
Obiect: recurs împotriva Sentinței Civile nr. 2717/2013 pronunțate de Tribunalul Specializat Cluj în dosar nr. 
106/1285/2013; 
Soluție: La termenul din data de 18.01.2016 Curtea de Apel Cluj a constatat perimarea recursului declarat de recurenți.  
4. Dosar nr. 33730/3/2015 
Părți : F.C. UNIVERSITATEA CLUJ SA vs. CS Concordia Chiajna, Asociația Fotbal Club Oțelul Larrisa, Asociația 
Județeană de Fotbal Prahova 
Instanța: Tribunalul București 
Obiect: cerere în atragerea răspunderii delictuale și repararea prejudiciului  
Soluție: La termenul din data de 27.01.2016 Tribunalul București a admis excepția necompetenței generale a instanței 
de judecată și a respins cererea ca atare. 
Litigii sportive : 
1. Dosar FIFA ref. no. 13-00383/rsw 
Părți: Giorgios Amparis vs. F.C. UNIVERSITATEA CLUJ SA  
Instanța de fond investită: FIFA – Comisia pentru Statutul Jucătorului 
Stadiul procesual: fond, am solicitat închiderea dosarului prin luarea în considerare a înțelegerii părților: contract de 
tranzacție 509/17.07.2013. 
Soluție: încă nu ni s-a comunicat 
2. Dosar nr. FIFA/ 2014 - Krumov 
Părți: PLAMEN KRUMOV vs. F.C. UNIVERSITATEA CLUJ SA  
Instanța investită: DRC - FIFA 
Obiect: constatare încetare raporturi contractuale prin denunțare unilaterală cu justă cauză sportivă de către jucător a 
convenției civile de prestări servicii sportive nr. 1413/17.07.2012 cu data de 12.01.2013 și pretenții financiare în 
cuantum de 21.500 euro net reprezentând onorarii restante sept. 2012-dec. 2012 și 30.000 euro compensație pentru 
denunțarea contractului. 
Stadiu procesual: fond, transmisa intampinarea 
3. Dosar nr. 14-01420/vvi – FIFA 
Părți: SAUVADET FLORENT ALEXANDRE vs. F.C. UNIVERSITATEA CLUJ SA  
Instanța investită: Dispute Resolution Chamber  
Obiect: pretenții financiare reprezentând remunerație și chirie restantă și despăgubiri pentru denunțarea unilaterală a 
contractului de către club. 
Soluție: prin hotărârea din data de 28.01.2016 DRC a admis cererea jucătorului și a obligat clubul la plata către acesta a 
sumei de 13.750 euro plus dobândă de 5% pe an calculată de la data pronunțării hotărârii și până la plata efectivă și 
35.517 euro plus dobândă de 5% pe an calculată de la data pronunțării hotărârii și până la plata efectivă cu titlu de 
despăgubiri pentru denunțarea unilaterală fără justă cauză sportivă a contractului. 
4. Dosar FIFA ref. OP15-00511/ssa 
Părți: Zijler Marcel Orpheo vs. F.C. UNIVERSITATEA CLUJ SA  
Instanța investită: Dispute Resolution Chamber  
Obiect: pretenții financiare reprezentând remunerație și chirie restantă și despăgubiri. 
Stadiu procesual: la data de 15.05.2015 s-au transmis de către club note scrise însoțite de CD-ul conținând înregistrarea 
efectuată în interiorul Casei Pariurilor din Cluj-Napoca unde jucătorul a fost surprins de către reprezentanții mass-media 
în timp ce participa la pariuri sportive, activitate interzisă prin convenția civilă de prestări servicii sportive și totodată 
prin normele sportive. 
De asemenea, a fost tradusă și transmisă hotărârea CNSL din dosar nr. 93/CNSL/2015. 
5. Dosar FIFA ref. nr. 15-01307 
Părți: F.C. UNIVERSITATEA CLUJ SA vs. FC DORDRECHT ( Olanda)  
Instanța investită: Dispute Resolution Chamber  
Obiect: cerere compensație de formare/promovare pentru jucătorul Gravenberch Danzell Oralndo Marcelino ( 
37.643,83 euro); 
Stadiu: după încheierea procedurii regularizării administrative a cererii de chemare în judecată, aceasta a fost 
comunicată clubului pârât căruia i s-a acordat termen pentru depunerea întâmpinării . 
6. Dosar FIFA – necomunicat numărul 
Părți: F.C. UNIVERSITATEA CLUJ SA vs. BEITAR JERUSALEM FOOTBALL CLUB (Israel)  
Instanța investită: FIFA Players Status Committee  
Obiect: cerere de executare a prevederilor contractului de transfer încheiat între cele două cluburi ( 76.000 euro – 
compensație de formare/promovare)  
Stadiu: necomunicat încă. 
7. Dosar nr. 22/CD/2015 
Părți: CS OȘORHEI vs. F.C. UNIVERSITATEA CLUJ SA  
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Instanța investită: Comisia de Disciplină  
Obiect: pretenții materiale  
Soluție: la data de 22.10.2015 a fost comunicată clubului și administratorului judiciar minuta hotarârii CD prin care s-a 
admis cererea CS OȘORHEI. 
Clubul prin administrator judiciar a solicitat motivarea hotărârii urmând a o recura. 
8. Dosar nr. 31/CD/2015 
Părți: Ganea Ioan Viorel vs. F.C. UNIVERSITATEA CLUJ SA  
Instanța investită: Comisia de Disciplină  
Obiect: constatare neîndeplinire condiții de participare în competiții  
Termen: 10.02.2016 
9. Dosar nr. 32/CD/2015 
Părți: Ciupe Axente Raul vs. F.C. UNIVERSITATEA CLUJ SA  
Instanța investită: Comisia de Disciplină  
Obiect: constatare neîndeplinire condiții de participare în competiții  
Termen: 10.02.2016 
10. Dosar nr. 33/CD/2015 
Părți: Dolha Emilian vs. F.C. UNIVERSITATEA CLUJ SA  
Instanța investită: Comisia de Disciplină  
Obiect: constatare neîndeplinire condiții de participare în competiții  
Termen: 10.02.2016 
11. Dosar nr. 34/CD/2015 
Părți: Cristocea Vasilică vs. F.C. UNIVERSITATEA CLUJ SA  
Instanța investită: Comisia de Disciplină  
Obiect: constatare neîndeplinire condiții de participare în competiții  
Termen: 10.02.2016 
12. Dosar nr. 27/CD/2015 
Părți: F.C. UNIVERSITATEA CLUJ SA vs. FC Steaua București SA 
Instanța investită: Comisia de Disciplină  
Obiect: pretenții materiale – suportare cotă 50% din cheltuielile de organizare meci  
Termen: 09.02.2016 

A&A Consultants SPRL 
Administrator judiciar al  

 Fotbal Club Universitatea Cluj SA 
 prin Practician în insolventă 

Av. Anastasescu Marieta  
 

Județul Hunedoara 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea MIRTAS GRUP SRL, cod unic de înregistrare: 15056140 
România 
Tribunalul Hunedoara, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35 
Dosar nr. 2447/97/2007 
Termen 18.05.2016 

Citaţie 
Emisă la: ziua 15, luna 03, anul 2016 

Inspectoratul Teritorial de Muncă al Judeţului Hunedoara cu sediul în Deva, Aleea Muncii, nr. 2, jud. Hunedoara, cod 
de identificare fiscală 12311639;  
Primăria Călan cu sediul în Călan, str. Gării, nr. 1, jud. Hunedoara, cod de identificare fiscală 5742434;  
Stoian Maria cu domiciliul în Călan, str. Bradului, bl. 10, ap. 45, jud. Hunedoara;  
Dobre Valerica cu domiciliul în Călan, str. Bradului, bl. 10, ap. 30, jud. Hunedoara;  
Beica Maria Tiberia cu domiciliul în Călan, str. Bradului, bl. 5, ap. 19, jud. Hunedoara;  
Iovănesc Livia cu domiciliul în Călan, str. L. Blaga, bl. E, ap. 6, jud. Hunedoara;  
Iovănesc Daniel cu domiciliul în Călan, str. O. Densuşianu, bl. 8, ap. 19, jud. Hunedoara;  
Beica Ioan Aron cu domiciliul în Călan, str. Bradului, bl. 5, ap. 19, jud. Hunedoara;  
Filip Adrian Ioan cu domiciliul în Călan, str. L. Blaga, bl. E, sc. A, ap. 6, jud. Hunedoara;  
Iovănesc Livia cu domiciliul în Călan, str. str. Lucian Blaga, bl. E, sc. A, ap. 6, jud. Hunedoara;  
Sunt chemaţi la această instanţă camera 119, complet C13-2, în ziua de 18, luna 05, anul 2016, ora 10 în calitate de 
creditori ai debitoarei SC Mirtas Grup SRL cu sediul în Călan, str. Furnalistului, nr. 17/C, judeţul Hunedoara, cod de 
identificare fiscală 15056140, număr de ordine în registrul comerţului J20/953/2002.  
Parafa preşedintelui instanţei,                Grefier,  
 


