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BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 16967/08.10.2015
Societatea FOTBAL CLUB PETROLUL SA, cod unic de înregistrare: 11655790 Raport privind modul de
îndeplinire a atribuțiilor pentru debitoarea SC Fotbal Club Petrolul SA
Număr: 3043, data emiterii: 05.10.2015
1. Am depus la dosarul cauzei şi am publicat în BPI nr.11242/19.06.2015 raportul nr.2045/17.06.2015 privind modul de
îndeplinire a atribuțiilor pentru debitoarea SC Fotbal Club Petrolul SA.
2. Prin adresa nr. 2050/17.06.2015 l-am notificat pe dl. Regufe Alves Geraldo Washington cu privire la faptul ca nu a fost
înscris în tabelul preliminar al creanțelor - completare nr.2049/17.06.2015, cu suma solicitata prin declarația de creanța,
datorita faptului ca declarația de creanța a fost tardiv formulata.
3. Prin adresa nr. 2052/17.06.2015 l-am notificat pe dl. De Andrade Teixeira Filipe cu privire la faptul ca nu a fost înscris
în tabelul preliminar al creantelor- completare nr.2049/17.06.2015, cu suma solicitata prin declarația de creanța, datorita
faptului ca declarația de creanța a fost tardiv formulata.
4. Urmare adresei prin care am solicitat Ligii Profesioniste de Fotbal acordul privind folosirea logo-ului Super Bet pe
tricourile echipei, aceasta, prin adresa nr.1171/17.06.2015 ne comunica faptul ca nu exista niciun impediment legal sau
regulamentar pentru utilizarea acestuia în modul pe care l-am solicitat.
5. Prin adresa nr. 2047/17.06.2015 am comunicat AJFP Prahova faptul ca am solicitat administratorului special al
debitoarei sa ne comunice daca va fi prelungit contractul de prestări servicii sportive cu jucătorul Jean Sony Alcenat, care
urma sa înceteze în data de 30.06.2015,fiind instituit sechestru asigurator asupra bunurilor mobile- drepturilor de transfer
asupra acestui jucător, şi faptul ca în data de 10.06.2015 debitoarea a semnat cu jucătorul un acord potrivit căruia
jucătorul nu mai are obligații contractuale fata de debitoare şi nici pretenții pentru perioada 10.06.2015 - 30.06.2015.
6. Prin adresa nr.2049/17.06.2015 am publicat în BPI nr. 11.232/18.06.2015 tabelul preliminar al creantelorcompletare,
ca urmare a depunerii declarațiilor de creanța de către creditorii De Andrade Teixeira Filipe, Regufe Alves Geraldo
Washington şi Njongo Lobe Priso Doding, conform dovezii privind îndeplinirea procedurilor de publicare nr.
173646/18.06.2015.
8. Prin adresa nr. 2072/22.06.2015 am solicitat debitoarei, prin administrator special, sa facă demersurile necesare în
vederea luării tuturor masurilor asumate prin planul de reorganizare, sa aibă în vedere reducerea cheltuielilor cu prestările
de servicii, salariale şi contracte de prestări servicii sportive, sa renegocieze contractele de orice tip aflate în derulare şi
care implica efectuarea de plați, am reamintit faptul ca toate platile şi le asuma în sensul realității, legalității, necesitații şi
oportunității, am solicitat sa recepționeze bunurile şi serviciile şi am adus la cunoștința faptul ca au obligația sa
întocmească un raport privind situația financiara a societatii, inclusiv platile potrivit programului de plata, la fiecare 3 luni
de la data confirmării.
9. Asociația Fotbaliștilor Amatori şi Neamatori din Romania, prin adresa nr. 1742/22.06.2015, ne-a solicitat, ca urmare a
faptului ca jucătorul Marian -Ionut Marin nu a fost inclus în lotul care a făcut deplasarea la cantonamentul din Serbia, sa
respectam obligațiile asumate prin contractul de prestări de servicii sportive nr. 164/06.03.2015, şi fie sa luam masurile
necesare pentru ca jucătorul sa ajungă în cantonamentul din Serbia, fie sa ii asiguram condițiile necesare pentru
desfasurarea antrenamentului. Prin adresa nr. 779/23.06.2015 debitoarea ne-a comunicat notificarea pe care a remis-o
jucătorului Marian -Ionut Marin, prin care i s-a comunicat programul pentru urmatoarele 2 saptamani pe care este obligat
sa îl respecte, pe care am înaintat-o, prin adresa nr. 2124/26.06.2015 către Asociația Fotbaliștilor Amatori şi Neamatori
din Romania.
10. Prin adresa nr. 780/23.06.2015 debitoarea ne-a comunicat notificarea pe care a remis-o jucătorului Patrick N`koyi,
prin care i s-a comunicat programul pentru urmatoarele 2 saptamani pe care este obligat sa îl respecte.
12. Prin adresa nr. 651/23.06.2015 dl. Mircea Rednic, prin cabinet de avocat Anca Mituica ne-a înaintat o cerere de plata,
prin care ne-a solicitat sa ii efectuam plata drepturilor financiare în cuantum de 7.000 Euro aferente lunii aprilie 2015,
care era scadenta în data de 15.05.2015. Prin adresa nr. 2119/25.06.2015 am înaintat către debitoare facturile fiscale nr.
01/ 25.06.2015, emisa de către Cabinet de Avocat Paun Catalin Bogdan, factura fiscala seria nr. 2009568/19.06.2015,
emisa de către SCA Zamfirescu, Racoti & Partners şi cererea de plata a dlui. Mircea Rednic. Au fost efectuate de către
debitoare platile solicitate.
13. Prin adresa nr.2102/23.06.2015 am publicat în BPI nr. 11.620/25.06.2015 tabelul preliminar al creantelorcompletare,
ca urmare a depunerii declarației de creanța de către creditorul SC Paco International SRL, conform dovezii privind
îndeplinirea procedurilor de publicare nr. 179473/25.06.2015, tabel depus la Tribunalul Prahova în data de 25.06.2015.
14. Prin adresa nr.2103/23.06.2015 am notificat SC Paco International SRL cu privire la faptul ca nu a fost înscrisa în
tabelul preliminar al creanțelor-completare cu suma solicitata, deoarece cererea de înscriere la masa credala a fost tardiv
formulata.
15. Prin adresa nr. 653/23.06.2015 Federația Romana de Fotbal - Camera Naționala pentru Soluționarea Litigiilor ne-a
remis citația în dosarul 136/CNSL/2015. Prin adresa nr. 2138/29.06.2015 am comunicat Federației Romane de FotbalCamera Naționala pentru Soluționarea Litigiilor punctul de vedere cu privire la citația primita în dosarul 136/CNSL/2015
privind pe jucătorul Coman Alexandru -Catalin, respectiv faptul ca am luat act de acordul de încetare a contractului de
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prestări servicii 204/17.02.2015 şi avizam favorabil încetarea contractului, nu avizam plata directa de către Liga
Profesinista de Fotbal a sumei de 7.000 lei, plata urmând a se face direct către debitoare. Prin adresa nr. 1278/01.07.2015
Liga Profesinista de Fotbal ne comunica faptul ca executarea cesiunii a fost realizata în momentul în care au devenit
scadente sumele de plata către debitoare, respectiv în data de 23.06.2015 şi plata a fost făcuta înainte de comunicarea
refuzului nostru, prin adresa menționata anterior. Prin adresa nr. 2139/29.06.2015 am comunicat Ligii Profesioniste de
Fotbal punctul de vedere cu privire la încetarea raporturilor contractuale cu jucătorul Coman Alexandru -Catalin,
respectiv faptul ca am luat act de acordul de încetare a contractului de prestări servicii 204/17.02.2015 şi avizam favorabil
încetarea contractului, nu avizam plata directa de către Liga Profesinista de Fotbal a sumei de 7.000 lei, plata urmând a se
face direct către debitoare.
16. Prin adresa nr.666/29.06.2015 debitoarea ne-a comunicat adresa remisa către Societatea Serviciul de Gospodarire
Urbana Ploiesti SRL, prin care le aduce la cunoștința faptul ca au fost făcute demersurile în vederea îndeplinirii
obligațiilor de plata către aceasta, obligații care urmează a fi achitate din sumele cuvenite cluburilor cu titlu de drepturi
TV, fiind emisa o factura de avans către Liga Profesionista de Fotbal în acest sens.
17. Prin adresa nr.2231/06.07.2015 am comunicat Federației Romane de Fotbal- Camera Naționala pentru Soluționarea
Litigiilor punctul de vedere cu privire la citația primita în dosarul 154/CNSL/2015 privind pe jucătorul NKOYI
KIYABU, respectiv faptul ca am luat act de acordul de încetare a contractului de prestări servicii 840/30.06.2014, avizam
favorabil încetarea contractului, şi suntem de acord cu judecarea dosarului fara respectarea termenului de citare prevăzut
de RSTJF.
18. Prin adresa nr. 2286/13.07.2015 am notificat debitoarea prin administrator special sa ne pună la dispoziție pana la data
de 5 a lunii următoare pentru luna în curs lista încasări şi plați, lista actualizata a creanțelor de încasat pe termene de plata,
lista actualizata cu toate datoriile curente acumulate pe termene de plata, am comunicat faptul ca are obligația de a asigura
tinerea contabilității în conformitate cu legislația în vigoare şi ca răspunde de realitatea, oportunitatea, necesitatea şi
legalitatea operațiunilor efectuate, ca ii aparține întreaga răspundere pentru recepționarea bunurilor şi prestarea serviciilor
pentru care solicita avizarea plații şi faptul ca are obligația sa analizeze şi sa minimizeze toate cheltuielile angajate pentru
a asigura condițiile de redresare şi plata atât a datoriilor curente, cat şi a celor cuprinse în graficul de plați al planului de
reorganizare.
19. Prin adresa nr.745/24.07.2015 dl. Stefanescu Nelu ne cere sa solicitam debitoarei sa-i elibereze o adeverința din care
sa reiasă activitatea desfășurata în perioada 01.02.1997-06.06.2007, deoarece clubul a refuzat sa ii elibereze acest
document. Prin adresa nr.2290/27.07.2015 am înaintat administratorului special al debitoarei solicitarea d-lui Stefanescu
Nelu şi iam cerut sa ia masurile care se impun în vederea soluționării acestei cereri şi eliberării actului solicitat. Prin
adresa nr.1407/23.09.2015 debitoarea ne comunica faptul ca dl. Stefanescu Nelu nu a prestat nicio activitate pentru SC
Fotbal Club Petrolul SA.
20. Prin adresa nr. 2303/28.07.2015 am comunicat Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova
faptul ca suntem de acord cu înregistrarea mențiunii privind modificarea structurii acționariatului debitoarei, conform
prevederilor planului de reorganizare- paginile 12 şi 13, confirmat prin sentința nr. 656/18.06.2015. 21. Prin adresa nr.
2419/11.08.2015 am comunicat Ligii Profesioniste de Fotbal faptul nu a virat în întregime suma aferenta primei transe
din drepturile TV (respectiv 1.205.243 lei), faptul ca debitoarea are de achitat atât datorii curente cat şi aferente planului
de reorganizare, şi am solicitat sa vireze suma respectiva, pentru a nu exista riscul de a se pune în discuția creditorilor
trecerea debitoarei la procedura de faliment.
22. Prin adresa nr. 2420/11.08.2015 am solicitat SC Weco TMC SRL sa restituie biletele la ordin emise de SC Fotbal
Club Petrolul SA nr. BUCU3AE 0083662, BUCU3AE 0083660, BUCU3AE 0083661, având în vedere faptul ca a fost
confirmat de către judecatorul sindic planul de reorganizare al debitoarei, prin care se prevede plata creanțelor
chirografare în procent de 10%.
Prin adresa nr. 2429/12.08.2015 am notificat debitoarea prin administrator special sa ia toate masurile asumate prin planul
de reorganizare confirmat în vederea diminuării cheltuielilor şi plata datoriilor curente şi a celor din programul de plați,
am solicitat sa ne pună la dispoziție balanta de verificare la 30.06.2015 şi o situatie financiara intocmite comparativ
30.06.2014 cu 30.06.2015, bugetul de venituri şi cheltuieli pentru perioada august 2015- decembrie 2015 în care sa fie
menționate şi eventualele plați periodice scadente din contractele de prestări servicii în vigoare, respectiv
convenții/acorduri pentru cele încetate, am reamintit faptul ca au obligația sa reducă cheltuielilor cu prestările de servicii,
costurile salariale şi derivate din contracte prestări servicii sportive, sa renegocieze contractele de orice tip aflate în
derulare şi sa întocmească un raport privind situația financiara a societatii, inclusiv platile potrivit programului de plata, la
fiecare 3 luni de la data confirmării.

Prin adresa nr. 1037/12.08.2015, debitoarea a solicitat Agenției Nationale de Administrare
Fiscala- Directia Regionala a Finanțelor Publice Ploiesti- în calitate de creditor, sa ii
sprijine în sensul modificării planului de plați, ce constituie Anexa 4 a planului de
reorganizare, având în vedere faptul ca fata de cuantumul veniturilor inițial prognozate
societatea a înregistrat un deficit de 1.057.000 de euro, având ca surse neîncasarea
integrala a sumelor aferente drepturilor TV datorate de către Liga Profesionista de
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Fotbal, nerealizarea veniturilor din vânzarea de bilete şi loje, precum şi din transferuri de
jucători, şi solicita pentru creanțele bugetare- certe şi în litigiu:
- pentru anul 1- acordarea unei perioade de gratie de la plata sumelor pentru trimestrele
I şi II- respectiv intr-un procent de 1 % pentru aceste 2 trimestre şi de 2 % pentru
trimestrele III şi IV;
- pentru anul 2- plata creanțelor intr-un cuantum de 30 % din valoarea acestora- eșalonat
în 4 transe egale;
- pentru anul 3 - plata creanțelor intr-un procent de 68 % din valoarea acestora, eșalonat
în 4 transe egale;
- pentru creanțele bugetare curente şi creanțele bugetare garantate:
-pentru anul I -acordarea unei perioade de gratie pentru plata sumelor pentru trimestrul
II, respectiv intr-un procent de 1 % pentru acest trimestru şi de 2 % pentru trimestrele
III şi IV;
- pentru anul 2 - plata creanțelor intr-un cuantum de 30 % din valoarea acestoraeșalonat în 4 transe egale;
- pentru anul 3 - plata creanțelor intr-un procent de 68 % din valoarea acestora, eșalonat
în 4 transe egale.
25. Prin notificarea înregistrata sub nr. 791/12.08.2015, jucătorul Toto Tamuz solicita
achitarea sumei de 40.000 de euro, reprezentând o creanța curenta. Prin adresa nr.
2432/12.08.2015 am comunicat debitoarei prin administrator special notificarea de plata
formulata de către jucătorul Tamuz Toto, în vederea analizării cererii, şi am solicitat sa
ne pună la dispoziție documentele necesare stabilirii legitimității, exactității şi prioritatii
creanței solicitate, precum şi sa ne comunice punctul de vedere cu privire la aceasta
solicitare.
La data de 24.09.2015 debitoarea a încheiat cu jucătorul Toto Tamuz un act adițional la
contractul de prestări servicii nr.675/20.05.2014 prin care pârtile au convenit plata sumei
de 60.000 Euro net pana la data de 31.01.2016, şi suma de 35.000 Euro net după cum
urmează:
- 10.000 Euro net pana la 31.10.2015;
- 10.000 Euro net pana la 30.11.2015;
- 15.000 Euro net pana la 22.12.2015.

26. Prin notificarea înregistrata sub nr. 796/13.08.2015, jucătorul Nicolas Farina solicita achitarea sumei de 12.000 de
euro, reprezentând o creanța curenta. Prin notificarea înregistrata sub nr. 797/13.08.2015, jucătorul Guillaume Jean
Marcel Rippert solicita achitarea sumei de 7.000 de euro, reprezentând o creanța curenta. Prin adresa nr. 2442/13.08.2015
am comunicat debitoarei prin administrator special notificările de plata înregistrate sub nr 796/13.08.2015 şi
797/13.08.2015 formulate de Nicolas Farina, respectiv Guillaume Jean Marcel Rippert, în vederea analizării cererilor, şi
am solicitat sa ne pună la dispoziție documentele necesare stabilirii legitimității, exactității şi prioritatii creanțelor
solicitate, precum şi sa ne comunice punctul de vedere cu privire la aceste solicitări.
Jucătorul Guillaume Jean Marcel Rippert a încheiat cu debitoarea la data de 28.08.2015 acordul de încetare a
contractului de prestări servicii nr.809/01.07.2015, acord prin care recunoaște ca nu mai are niciun fel de pretenție
financiara, materiala sau de orice alta natura trecuta, prezenta sau viitoare fata de club, rezultata din executarea
sau neexecutarea Contractului nr.809/01.07.2015, cu excepția sumei de 19.000 Euro care a fost achitata în data de
28.08.2015, data semnării acordului de încetare.
Jucătorului Nicolas Farina i-a fost achitata suma de 2.500 Euro la data de 20.08.2015 şi 2.500 Euro la data de 28.08.2015.
Au mai rămas de achitat 7.000 Euro.
Prin adresa nr. 77931/18.08.2015 Serviciul Public Finanțe Locale Ploiesti ne comunica faptul ca debitoarea
înregistrează la data de 18.08.2015 obligații de plata restante în cuantum de 309.735 lei, reprezentând impozit
asupra mijloacelor de transport, taxa clădire, taxa teren, impozit pe spectacole şi taxa servicii de reclama şi
publicitate, reprezentând debite curente.
Prin adresa nr.2717/31.08.2015 am comunicat debitoarei adresa primita de la SPFL Ploiesti.
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Prin adresa nr. 2924/22.09.2015 am solicitat SPFL Ploiesti sa ne comunice la ce data au fost scadente obligațiile de
plata în suma de 309.735 lei menționate în adresa nr.77931/18.08.2015. Pana la aceasta data nu am primit
informațiile solicitate.
Prin acordul nr. 1188/25.08.2015-privind încetarea contractului de prestări servicii nr. 820/24.06.2014, înregistrat la Liga
Profesionista de Fotbal sub nr. 1704/27.08.2015, a încetat contractul de prestări servicii sportive cu jucătorul Mourad
Satli.
Prin acordul nr. 1287/03.09.2015 privind încetarea contractului de prestări servicii nr. 834/07.07.2015,a încetat contractul
de prestări servicii sportive cu jucătorul Petrisor Voinea. Prin adresa nr. 2834/14.09.2015 am publicat în BPI nr.
15356/16.09.2015 tabelul preliminar al creantelor- completare, ca urmare a depunerii declarației de creanța de către
creditorul KSV 1919, conform dovezii privind îndeplinirea procedurilor de publicare nr. 233811/16.09.2015.
31. Prin adresa nr. 2103/23.06.2015 am notificat KSV 1919 cu privire la faptul ca nu a fost înscrisa în tabelul preliminar
al creantelor- completare nr.2834/14.09.2015, cu suma solicitata prin declarația de creanța, datorita faptului ca declarația
de creanța a fost tardiv formulata.
32. Prin adresa nr. 2912/21.09.2015 am notificat debitoarea, prin administrator special, sa ne comunice rapoartele zilnice
de încasări şi plați pe care nu ni le pusese la dispoziție, documentele necesare stabilirii legitimității, exactității şi prioritatii
creanței solicitate de către jucătorul Toto Tamuz prin notificarea înregistrata sub nr. 791/12.08.2015, şi punctul de vedere
cu privire la aceasta solicitare, lista la zi a litigiilor sportive, daca i-au eliberat dlui. Stefanescu Nelu o adeverința din care
sa reiasă activitatea desfășurata, așa cum le-am solicitat prin adresa nr. nr.2290/27.07.2015, daca SC Weco TMC SRL lea restituit biletele la ordin nr. BUCU3AE 0083662, BUCU3AE 0083660, BUCU3AE 008366 şi daca au efectuat platile
către Guillaume Jean Marcel Rippert şi Nicolas Farina, solicitate prin notificările înregistrate sub nr 796/13.08.2015 şi
797/13.08.2015 şi comunicate prin adresa nr.2442/13.08.2015.
33. Prin adresa nr. 2913/21.09.2015 am notificat debitoarea, prin administrator special, sa ne comunice stadiul la zi a
tuturor litigiilor (inclusiv cele sportive) în care SC Fotbal Club Petrolul SA este parte (obiect, parți, stadiu, termen).
34. Prin adresa nr.3012/01.10.2015 am dat spre publicare în BPI tabelul preliminar al creantelor- completare, ca urmare a
depunerii declarației de creanța de către creditorul Municipiul Ploiesti, tabel depus la Tribunalul Prahova în data de
05.10.2015 şi comunicat debitoarei.
35. Am emis adresa nr 3041/05.10.2015 către LPF prin care am solicitat plata urgenta a sumei de 1.205.243 lei
reprezentând drepturi TV.
36. Prin adresa nr. 1409/23.09.2015 debitoarea a notificat SGU Ploiesti cu privire la nerespectarea obligațiilor
contractuale, respectiv întreținerea suprafeței de joc din incinta stadionului Ilie Oana şi a solicitat reducerea tarifului de
utilizare aferent evenimentelor sportive. Notificarea a fost transmisa şi acționarului Municipiul Ploiești-consiliul Local
Ploiesti. Pana acum nu s-a primit un răspuns.
37. Prin adresa nr. 1486/05.10.2015 debitoarea a solicitat AJFP Prahova sa ii comunice decizia de anulare a
obligațiilor fiscale de plata stabilite prin Decizia de impunere nr. 129-2593/29.04.2015 şi RIF F-PH 122/29.04.2015,
având în vedere dispozițiile art.5 pct.1 din Legea nr.209/2015 coroborat cu Ordinul nr.2202/2015.
CAT O FI ?
38. Prin adresa nr. 2979/29.09.2015 am comunicat administratorului special al debitoarei ca are obligația de a îndeplini
toate masurile asumate prin planul de reorganizare. Totodată având în vedere ca scadenta primului trimestru al planului
de reorganizare a fost în 18.09.2015 am solicitat sa ne comunice dovezile de plata a creanțelor conform programului de
plați.
39. Prin adresa nr. 19712/01.10.2015 SGU Ploiesti a comunicat notificarea prin care somează debitoarea la plata
debitului scadent în suma de 229.343,93 lei pana la data de 02.10.2015. în cazul neconformării SGU Ploiesti va
solicita instanței rezilierea contractelor în baza cărora au fost emise documentele de plata, respectiv intrarea
debitoarei în procedura FALIMENTULUI. Totodată, fara a face dovada plații, pentru evenimentul sportiv din
data de 05.10.2015 debitoarei nu i se va permite accesul pe stadionul Ilie Oana. Prin adresa nr. 3014/02.10.2015 am
comunicat administratorului special al debitoarei adresa nr. 19712/01.10.2015 emisa de SGU Ploiesti. Am solicitat
debitoarei confirmarea soldului şi analizarea prevederilor contractuale pentru a evita eventualele consecințe
rezultate din nerespectarea clauzelor negociate şi însușite de parți.
Prin adresa nr. 3017/02.10.2015 am comunicat SGU Ploiesti faptul ca am transmis adresa nr. 19712/01.10.2015
înregistrata la noi sub nr 885/01.10.2015 debitoarei în vederea analizării şi confirmării soldului. Am solicitat sa ne
comunice copia documentelor care stau la baza creanței pe care o pretindeți şi situația pe scadente conform
contractului aflat în vigoare la aceasta data. Totodată am solicitat sa precizeze daca notificarea formulata
reprezintă o “cerere de plata creanțe curente”, urmând sa comunicam punctul nostru de vedere şi măsura
dispusa. în ceea ce privește limitarea accesului la meciul ce urmează a fi disputat pe data de 05.10.2015 am solicitat
sa nu ia o asemenea măsura intrucat pe de o parte se incalca prevederile contractuale şi pe de alta parte aceasta
măsura ar avea efecte deosebit de grave în activitatea debitoarei dintre care enumeram: pierderea jocului prin
forfait, plata cheltuielilor de deplasare, cazare, masa ale echipei adverse, penalitate de 300.000 lei.
Am învederat faptul ca societatea debitoare a trimis către SGU Ploiesti o solicitare de diminuare tarif, sesizând o
serie de neconformitatea contractuale, conform adresei nr. 1409/23.09.2015 înregistrata cu nr 19245/24.09.2015. O
astfel de sesizare a fost comunicata şi Consiliului Local al Municipiului Ploiesti.
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Situația litigiilor aflate pe rolul instanțelor de judecata în care debitoarea SC Fotbal Club Petrolul SA este parte:
1.Dosar nr. nr.2669/105/2015 - Tribunalul Prahova, SC Fotbal Club Petrolul SA are calitatea de reclamant în
contradictoriu cu Municipiul Ploiesti prin Primar, obiect pretenții, disjuns din dosarul nr. 702/105/2013, la termenul din
data de 21.09.2015 instanța a amânat cauza pentru data de 09.11.2015 fata de lipsa dosarului disjuns.
2. Dosar nr. 2134/105/2015 - Tribunalul Prahova, SC Fotbal Club Petrolul SA are calitatea de reclamant în contradictoriu
cu Municipiul Ploiesti, obiect pretenții, la termenul din 29.09.2015 instanța a amânat cauza pentru data de 26.11.2015 fata
de lipsa raportului de expertiza.
3. Dosar nr. 31465/281/2012 - Judecătoria Ploiesti, SC Fotbal Club Petrolul SA are calitatea de contestator, în
contradictoriu cu DGFP Prahova, obiect contestație la executare, la termenul din 23.06.2015 instanța a respins excepția
perimării, invocata din oficiu şi a dispus citarea parților în vederea discutării cererii de repunere pe rol, formulata de către
contestatoare, iar la termenul din 05.08.2015 a amânat cauza pentru data de 13.10.2015.
4. Dosar nr. 332/42/2015 - Curtea de Apel Ploiesti, SC Fotbal Club Petrolul SA are calitatea de contestator în
contradictoriu cu DGRFP Ploiesti, obiect contestație la act administrativ decizia nr.380/2012 şi decizia de soluționare
nr.371/2014, la termenul de judecata din 17.09.2015 instanța a amânat cauza pentru data de 22.10.2015.
5. Dosar nr. nr.43791/281/2014/a1 - Judecătoria Ploiesti, SC Fotbal Club Petrolul SA are calitatea de contestator, în
contradictoriu cu ANAF - DGRFP Ploiesti, nu este fixat termen de judecata.
6. Dosar nr. 24766/281/2013- Judecătoria Ploiesti, SC Fotbal Club Petrolul SA are calitatea de parat, în contradictoriu cu
Multescu Gheorghe, la termenul din data de 17.09.2015 instanța a amânat pronunțarea pentru data de 01.10.2015 când a
admis excepția necompetentei materiale şi a declinat cauza în favoarea Tribunalului Prahova.
7. Dosar nr. 1016/105/2015- Tribunalul Prahova, SC Fotbal Club Petrolul SA are calitatea de parat, în contradictoriu cu
Municipiul Ploiesti prin Primar, obiect obligația de a face - la termenul de judecata din 09.09.2015 instanța a amânat
cauza pentru data de 14.10.2015.
8. Dosar nr. 6853/105/2012*- Curtea de Apel Ploiesti, SC Fotbal Club Petrolul SA are calitatea de intimat-reclamant, în
contradictoriu cu SC Urgent Cargus SA- apelant parat, obiect pretentii- la termenul din 24.09.2015 instanța a admis
recursul şi a trimis cauza spre rejudecare Tribunalului Prahova, conform sentinței nr. 2347/24.09.2015.
9. Dosar nr. nr.266/42/2011* - ICCJ, SC Fotbal Club Petrolul SA are calitatea de recurent, în contradictoriu cu DGRFP
Ploiesti, anulare act administrativ, prim termen de judecata 29.03.2016.
10. Dosar nr. nr.11616/281/2015 - Judecătoria Ploiesti, SC Fotbal Club Petrolul SA are calitatea de petent, în
contradictoriu cu AJFP Prahova, prim termen 13.11.2015.
11.Dosar nr. nr.8649/3/2015** - Tribunalul Bucureşti, SC Fotbal Club Petrolul SA are calitatea de intervenient în nume
propriu, SC Wens Tour SRL creditor, Liga Profesionista de Fotbal debitor, instanța a amânat pronunțarea pentru data de
15.10.2015.
12. Dosar nr. nr.5161/105/2015 - Tribunalul Prahova, SC Fotbal Club Petrolul SA are calitatea de parat, în contradictoriu
cu Ragufe Alves Geraldo Washington, obiect acțiune în despăgubiri, nu este fixat termen. 13. Dosar nr. nr.5162/105/2015
- Tribunalul Prahova, SC Fotbal Club Petrolul SA are calitatea de parat, în contradictoriu cu De Andrade Teixeira Filipe,
obiect acțiune în despăgubiri, nu este fixat termen.
14. Dosar nr. nr.11199/281/2014 - Judecătorie Ploiesti, SC Fotbal Club Petrolul SA are calitatea de parat, în
contradictoriu cu Tatomir Silvia, obiect acțiune în pretenții, termen 21.10.2015.
15. Dosar nr. nr.8837/105/2014 - Tribunalul Prahova, SC Fotbal Club Petrolul SA are calitatea de parte responsabila
civilmente, termen 15.10.2015.
Litigii sportive:
1.Dosar nr. 320/CL/2014- SC Fotbal Club Petrolul SA are calitatea de parat, în contradictoriu cu Asociația Club Sageata
Navodari, obiect drepturi financiare- 195.490 Ron +TVA- a fost formulata cerere de renunțare la judecata şi a fost
încheiat un acord de plata şi plata a fost efectuata.
2. Dosar nr. 200/ CNSL/ 2014- SC Fotbal Club Petrolul SA are calitatea de parat, în contradictoriu cu Mircea Bornescu obiect pretenții financiare-137.500 Euro- comisia de recurs a admis în parte recursul debitoarei şi a obligat clubul la plata
sumei de 36.400 EURO, dar debitoarea are o creanța impotriva reclamantului ce urmează a se compensa la executarea
planului de reorganizare
3.Dosar nr. 207/ CNSL/ 2014- SC Fotbal Club Petrolul SA are calitatea de parat, în contradictoriu cu Guilherme
Sityaobiect pretenții financiare- 5000 Euro-cererea jucătorului a fost admisa de către CNSL, debitoarea solicitând
motivarea hotărârii, aceasta nefiind inca comuncata. Creanța jucătorului a fost înscrisa la masa credala.
4.Dosar nr. nr.59246/301/2014- SC Fotbal Club Petrolul SA are calitatea de parat, în contradictoriu cu Sportul
Studentesc- obiect anulare contract/ legitimare Jucator- cererea debitoarei de legitimare a jucătorului Mares a fost admisa.
FC Sportul Studențesc a formulat recurs impotriva Hotărârii CSl. Comisia de Recurs a respins recursul ca neîntemeiat.
Sportul Studențesc a formulat apel la TAS. Dosarul a avut audiere în data de 13.07.2015. Arbitrul desemnat a pus în
vedere FRF sa răspundă la anumite chestiuni juridice necesare dezlegării cauzei. Arbitrul desemnat a acordat termen 24
august pentru depunerea concluziilor finale.
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5.Dosar nr. 220/CNSL/ 2014- SC Fotbal Club Petrolul SA are calitatea de parat, în contradictoriu cu Adrian Mutuobiect
pretenții financiare-135.000 Euro- a luat act de renunțarea reclamantului privind plata debitului provenit din salariul pe
luna septembrie 2014 şi a respins restul pretențiilor ca neîntemeiate.
6.Dosar nr. 217/ CNSL/ 2014-SC Fotbal Club Petrolul SA are calitatea de parat, în contradictoriu cu Pandurii TG-Jiu
aobiect pretenții financiare-87.694,80 Lei -CNSL a admis cererea reclamantului, creanța a fost înscrisa la masa credala.
7.Dosar nr. FIFA- SC Fotbal Club Petrolul SA are calitatea de parat, în contradictoriu cu Walter Fernandez-obiect
pretenții financiare-40.000 Euro- a fost invocata excepția de necompetenta generala, arătându-se ca FRF e competenta.
Creanța a fost înscrisa la masa credala, procedura la FIFA ramanand fara interes.
8.Dosar nr. 229/ CNSL/2014- SC Fotbal Club Petrolul SA are calitatea de parat, în contradictoriu cu Valincius Povilas aobiect pretenții financiare- CNSL a admis cererea jucătorului şi debitoarea a formulat recurs pe care nu l-a timbrat
voluntar. A fost anulat recursul ca netimbrat şi jucătorul si-a înscris creanța la masa credala.
9.Dosar nr. 408/CL/2014 - SC Fotbal Club Petrolul SA are calitatea de parat, în contradictoriu cu Ignacio Martinezobiect
drepturi financiare-a fost admisa cererea reclamantului şi a fost înscrisa creanța la masa credala.
10.Dosar nr. nr.253/ CNSL/ 2014- SC Fotbal Club Petrolul SA are calitatea de parat, în contradictoriu cu Peteleu
ANDREI - obiect pretenții financiare- 40.000 euro-a fost suspendata cauza în temeiul art. 75 din Legea nr. 85/2014 şi
creanța jucătorului a fost înscrisa la masa credala.
11.Dosar nr. FIFA- SC Fotbal Club Petrolul SA are calitatea de parat, în contradictoriu cu Gerlaldo Alves- obiect
pretenții financiare-64.800 euro- a fost invocata excepția de necompetenta generala, arătându-se ca FRF e competenta.
Creanța a fost înscrisa la masa credala, procedura la FIFA ramanand fara interes. 12.Dosar nr. FIFA- SC Fotbal Club
Petrolul SA are calitatea de parat, în contradictoriu cu Abel Camara-obiect pretenții financiare- 33.500 euro-a fost
invocata excepția de necompetenta generala, arătându-se ca FRF e competenta. Creanța a fost înscrisa la masa credala,
procedura la FIFA ramanand fara interes. 13.Dosar nr. nr.34/CL/2014-SC Fotbal Club Petrolul SA are calitatea de parat,
în contradictoriu cu Albero Peribanezobiect pretenții financiare-10.000 euro- a fost suspendata cauza în temeiul art. 75
din Legea nr. 85/2014 şi creanța jucătorului a fost înscrisa la masa credala. Creditorul a formulat contestație la tabelul
preliminar.
14.Dosar nr. 29/CL/2014- SC Fotbal Club Petrolul SA are calitatea de parat, în contradictoriu cu Parvu Cristian-obiect
pretenții financiare-7500 lei- a fost suspendata cauza în temeiul art. 75 din Legea nr. 85/2014 şi administratorul judiciar a
respins înscrierea creanței la masa credala. Creditorul a contestat aceasta măsura.
15.Dosar nr. 163/CNSL/2014-SC Fotbal Club Petrolul SA are calitatea de parat, în contradictoriu cu FC OTELULobiect
pretenții financiare-25.000 euro-cererea a fost admisa şi pârtile au semnat un acord de eșalonare, plata fiind efectuata.
16.Dosar nr. 15- 00159-SC Fotbal Club Petrolul SA are calitatea de parat, în contradictoriu cu KSV1919-obiect pretenții
financiare-FIFA nu a comunicat inca cererea de chemare în judecata şi cererea de înscriere a creanței la masa credala a
fost respinsa.
17.Dosar nr. 15 – 00322 -SC Fotbal Club Petrolul SA are calitatea de parat, în contradictoriu cu ANGERS-obiect
pretenții financiare - plata cotei de 20% din suma indemnizației de transfer a jucătorului Dore. FIFA nu a comunicat inca
cererea de chemare în judecata şi debitoarea a achitat către Angers suma de 10.000 euro, reprezentând procentul de 20%
din prețul de transfer subsecvent al jucătorului Dore (50.000 euro).
18.Dosar nr. 15 – 00247- SC Fotbal Club Petrolul SA are calitatea de parat, în contradictoriu cu ZSV ZELOS-obiect
pretenții financiare- plata contribuției de solidaritate pentru transferul jucătorului Gerson Guimarae-FIFA nu a comunicat
inca cererea de chemare în judecata.
19.Dosar nr. CAS 2015/A/4096-SC Fotbal Club Petrolul SA are calitatea de reclamant- în contradictoriu cu FRF- obiect
contestație la măsura de sancționare a FC Petrolul în procedura de licentiere- FRF a formulat întâmpinare la apel şi a
solicitat fixarea unui termen pentru audiere la sfârșitul lunii septembrie.
20.Dosar nr. - FIFA -SC Fotbal Club Petrolul SA are calitatea de parat, în contradictoriu cu Player Patrick K`Koyi
(Players`s Agent Stefano Salvini, Italy/ club-obiect pretenții financiare - comision pentru transferul lui Patrick N koyi în
valoare de 40.000 Euro plus penalitati de întârziere în valoare de 24.800 euro- debitoarea a depus întâmpinare în data de
29.05.2015 prin care a adus la cunoștința FIFA deschiderea procedurii de insolventa, ridicând excepția de necompetenta
şi de asemenea caracterul abuziv al penalităților de întârziere.
21.Dosar nr. - FIFA -SC Fotbal Club Petrolul SA are calitatea de parat, în contradictoriu cu Christophe Mongai a-obiect
pretenții financiare - comision pentru transferul lui Dore- debitoarea a depus întâmpinare în data de 27.02.2015, prin care
a solicitat sa se constate ca agentul nu este indreptatit sa primească comision datorita faptului ca nu a intervenit în
tranzacție.
În ceea ce privește creanțele de recuperat:
Administratorul judiciar a formulat somație de plată pentru suma de 176.480 lei, debitoare SC CVN Kapryz SRL, s-a
format dosar nr. 92032/299/2015 aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti- termen de judecata 13.11.2015.
In dosarul nr.5179/105/2014 aflat pe rolul Tribunalului Prahova, debitoare SC De Franghii Constructii Transporturi
Daniel SRL debitoarea a formulat declarație de creanța, termen 07.10.2015.
In dosarul nr.4954/105/2015 aflat pe rolul Tribunalului Prahova, debitoare SC Kaproni Construct SRL debitoarea prin
administrator judiciar a formulat declarație de creanța, termen 27.11.2015.
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Plăţile efectuate de debitoare conform planului de reorganizare în trimestrul I (18.06.2015-18.09.2015) sunt prezentate în
tabelul de mai jos:
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