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DECIZIA COMISIEI CENTRALE DE DISCIPLINĂ 

A FEDERAȚIEI ROMÂNE DE BASCHET 

pronunțată în 20.12.2021 

 

 

Membrii Comisiei Centrale de Disciplină prezenți la ședință: 

DeMaio Leontin – Președinte 

Ionescu Radu Claudiu – Membru 

Caraion Mihail – Membru 

Savu Ecaterina- Membru 

 

 

 

 

Rapoartele suplimentare de joc întocmite de arbitrii Vlad Burlacu si Ruxandra Cap 

cu privire la meciul dintre ACS ID Îngerii Băniei și ABC Lynx Ploiești desfășurat în 11.12.2021 
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I. CIRCUMSTANȚIEREA SITUAȚIEI DE FAPT 

Prin intermediul Rapoartelor suplimentare de joc întocmite de arbitrii Vlad Burlacu si Ruxandra Cap, 

în urma meciului dintre ACS ID Îngerii Băniei și ABC Lynx Ploiești desfășurat în 11.12.2021, la 

categoria U16, s-a adus la cunoștință Comisiei Centrale de Disciplină săvârșirea unor fapte ce pot 

constitui abateri disciplinare grave. 

Astfel din analiza rapoartelor suplimentare au fost identificate anumite situații care sunt apte a aduce 

un prejudiciu de imagine jocului de baschet, respectiv:  

- Insistența antrenoarei ACS ID Îngerii Băniei - Borș Irina de a fi validat un coș de 3 puncte al echipei 

adverse înscris după expirarea timpului de atac, ceea ce întărește intenția clară de a pierde jocul.  

- Tolerarea de către antrenoarea mai sus amintită a unei atitudini lipsite de fair-play din partea 

jucătorilor săi pe durata jocului, dar mai ales pe perioada reprizei a doua, când jucătorii săi s-au 

manifestat zgomotos, râzând de ”isprăvile lor din teren” și comițând acțiuni neconforme cu tehnica 

jocului de baschet (lovirea mingii cu capul).  

- Înregistrarea de către antrenoarea echipei gazdă, pe telefonul propriu, a unor momente din repriza 

a doua, timp în care jucătorii săi se amuzau pe bancă.  

- Manifestarea unei atitudine de non-combat de către echipa oaspete. 

- Numeroase pase în out, abateri de teren sau de pași executate de jucătorii ambelor echipe. 

- Autocos intenționat executat de către jucătorul cu numărul 15 de la ACS ID Îngerii Băniei. 

- Pasă cu capul a jucătorului cu numărul 8 de la ACS ID Îngerii Băniei. 

- O serie de faulturi comise de jucătorii echipei ABC Lynx Ploiești, cu intenția clară de a-și trimite  

adversarii la linia de aruncări libere. 

În considerarea acestor constatări, Comisia a apreciat oportună vizionarea înregistrării video a 

meciului dintre echipele menționate, pentru circumstanțierea exhaustivă a situației de fapt. 

Astfel, în urma vizionării înregistrării video, Comisia constată că sunt confirmate toate faptele 

reținute de arbitrii în cuprinsul rapoartelor suplimentare, cu titlu de exemplu urmând a fi menționate 

următoarele faze: 

Sfertul 3: 

9.40: echipa oaspete - aruncare liberă ratată nr 7 + reacție a coechipierului cu nr. 4 în momentul 

înscrierii din greșeală a coșului; 

9.11: echipa gazdă – abatere de aut jucătorul nr.8; 

8.55: echipa oaspete – abatere de aut; 
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8.29: echipa gazdă – reacția jucătorilor nr. 4 și nr. 13 la aruncarea liberă; 

 8.24: echipa oaspete – aut jucătorul nr. 14; 

8.00: echipa gazdă – aut jucătorul nr. 4 – poziționare anticipată în aut; 

7.51: echipa oaspete – abatere de teren intenționată; 

 Sfertul 4: 

 01.51: echipa gazdă - greșeală personală intenționată; 

01.46: echipa oaspete – jucătorul nr. 11 aut intenționat; 

01.11: echipa oaspete – jucătorul nr. 21 - abatere de teren intenționată; 

0.17: echipa oaspete – pasează mingea fără intenție de a arunca la coș; 

0.03: echipa oaspete – aruncări libere, jucătorul nr. 34 – prima aruncare nu atinge panoul, cea de-a 

doua nu lovește inelul; 

Având în vedere gravitatea celor constatate, Comisia de Disciplină a apreciat oportună solicitarea 

unor puncte de vedere de la Colegiului Central al Antrenorilor, Comisia Tehnică și Comisia de tineret 

a FRB. 

Toate cele trei organisme ale federației menționate mai sus, fără echivoc, au constatat că jocul 

analizat a fost caracterizat de atitudinea de non combat a ambelor echipe, care nu si-au dorit să 

câștige meciul, dorind să ocupe locul 3 în grupă, poziție ce ducea la calificarea în faza următoare și 

împerecherea cu echipe teoretic mai slab valoric , acest comportament primând în fața unei atitudini 

etice a antrenorilor și jucătorilor. 

 

II. POZIȚIA SUBIECTULUI SESIZĂRII 

În data de 16.12.2021, atât cluburile ACS ID Îngerii Băniei și ABC Lynx Ploiești, cât și antrenorii care 

au asistat la meciul din  11.12.2021 au fost citați pentru audierea stabilită în cadrul ședinței Comisiei 

din data de 20.12.2021. 

Citarea s-a efectuat în mod legal, prin e-mail, în concordanță cu dispozițiile art. 20.1 din Regulamentul 

de Disciplină, potrivit cărora: ”Citarea și comunicarea actelor de procedură se face prin intermediul 

oricărui mijloc de comunicare care asigură dovada transmiterii acestora, dar de obicei se va folosi e-

mailul.” coroborat cu prevederile art. 20.3 din același act normativ, potrivit cărora: ”Părțile vor fi 

citate cu cel puțin 24 de ore înaintea datei la care va avea loc ședința Comisiei Centrale de Disciplină.” 

La aceeași dată, au fost comunicate toate actele dosarului aflate în posesia Comisiei, prin e-mail, în 

acord cu dispozițiile art. 20.2 din Regulamentul de Disciplină, potrivit cărora: ”Memoriul va fi 

comunicat tuturor părților implicate, fixându-se un termen de maxim 5 zile în care acestea vor putea 

să-și exprime punctul de vedere” 

În data de 17.12.2021, antrenorul Borș Irina, prin avocat, a depus un memoriu, prin intermediul 

căruia a apreciat că cercetarea disciplinară este un zvon, motiv pentru care a solicitat comunicarea 
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următoarele date necesare în vederea verificării dacă zvonul este adevărat, iar dacă este, în vederea 

efectuării apărărilor, respectiv:  

a) Dacă pe rolul Comisiei de Disciplină și Etică Sportivă există un litigiu de natură arbitrală vizând 

angajarea răspunderii de orice fel a doamnei Bors Irina; 

b) Dacă răspunsul la pct. a) este adevărat, dacă a fost citată conform art. 577, alin. (1), 573, alin. (1) 

și 580 C. pr. civ. la acesta până în prezent; dacă nu, a solicitat citarea în această formă; 

c) Dacă răspunsul la pct. a) este adevărat a solicitat ca în această privință să i se comunice, de 

asemenea: 

 (i) Fapta pentru care este cercetată;  

(ii) încadrarea juridică a acesteia (prevederea din Regulamentul Comisiei de Disciplină încălcat și 

limitele de sancțiune prevăzute de norma de incriminare) ;  

(iii) precum și orice înscrisuri sau alte probe aflate la dosarul cauzei în ceea ce privește cauza 

prezentă.  

În aceeași zi, președintele Comisie de disciplină a comunicat antrenorului Bors Irina toate înscrisurile 

pe care le avea în posesie, referitoare situația descrisă.  

În data de 18.12.2021, reprezentantul clubului ABC Lynx Ploiești, de asemenea, a depus la dosar un 

memoriu, prin intermediul căruia a recunoscut că echipa sa a avut o atitudine de non combat, dar a 

considerat că aceasta este rezultatul provocării din partea echipei adverse. 

 

III. CONSIDERENTELE DECIZIEI COMISIEI DE DISCIPLINĂ 

 

A. Competența 

Potrivit dispozițiilor art. 26.1 din Regulamentul de disciplină: ”Orice caz grav neprevăzut în prezentul 

Regulament de Disciplina poate fi analizat de Comisia de Disciplina iar decizia va fi supusa validării 

Consiliului Director” 

În acord cu aceste prevederi, Comisia consideră că ansamblul faptelor comise de antrenori, jucători 

și reprezentanții cluburilor, în meciul dintre ACS ID Îngerii Băniei și ABC Lynx Ploiești desfășurat în 

11.12.2021, la categoria U16, fiind de o gravitate foarte ridicată, pot fi analizate și sancționate în 

acord cu principiile și regulile generale ale Regulamentului de Disciplină. 

B. Considerente referitoare la îndeplinirea procedurii de citare 

Având în vedere că a fost ridicată, de către antrenorul Bors Irina, problema aplicării dispozițiilor 

Codului de procedură civilă în detrimentul prevederilor Regulamentului de disciplină, în materie de 

citare, Comisia urmează să se pronunțe cu privire la această chestiune. 

Potrivit dispozițiilor art. 616 din C. pr. Civilă, ”Arbitrajul instituţionalizat este acea formă de jurisdicţie 

arbitrală care se constituie şi funcţionează în mod permanent pe lângă o organizaţie sau instituţie 

internă ori internaţională sau ca organizaţie neguvernamentală de interes public de sine stătătoare, în 
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condiţiile legii, pe baza unui regulament propriu aplicabil în cazul tuturor litigiilor supuse ei spre 
soluţionare potrivit unei convenţii arbitrale. Activitatea arbitrajului instituţionalizat nu are caracter 

economic şi nu urmăreşte obţinerea de profit.  

(2) În reglementarea şi desfăşurarea activităţii jurisdicţionale, arbitrajul instituţionalizat este autonom 

în raport cu instituţia care l-a înfiinţat. Aceasta va stabili măsurile necesare pentru garantarea 

autonomiei.” 

Comisia de disciplină a Federației Române de Baschet este instanță de arbitraj instituționalizat, în 

accepțiunea dispozițiilor menționate mai sus, care funcționează pe lângă Federația Română de 

Baschet. 

Conform prevederilor art. 576 alin. (1) și alin. (2) din Codul de procedura civilă: (1) Părţile pot 

stabili, în convenţia arbitrală, regulile de procedură aplicabile arbitrajului sau îi pot împuternici pe 

arbitri să stabilească aceste reguli. Aceste reguli se completează, dacă este cazul, cu prevederile 

prezentei cărţi. (2) Când părţile recurg la arbitrajul instituţionalizat, se aplică dispoziţiile art. 619 alin. 

(3)1.” 

În cazul de față, procedura arbitrajului instituționalizat este stabilită de Regulamentul de disciplină, 

care după cum se observă, poate deroga de la regulile generale de procedură instituite de prevederile 

Codului de procedură civilă. 

Acest argument este consolidat de dispozițiile art. 575 din Codul de procedura civilă, potrivit cărora: 

”(1) Judecata arbitrală se desfăşoară potrivit regulilor procedurale stabilite la art. 576.  

(2) Cu toate acestea, principiile fundamentale ale procesului civil prevăzute la art. 5 alin. (2), art. 8-10, 

art. 12-16, art. 19-21, art. 22 alin. (1), (2), (4), (5) şi (6) şi la art. 23 sunt aplicabile în mod corespunzător 

şi în procedura arbitrală.” 

Așadar, din coroborarea dispozițiilor legale amintite, se desprinde concluzia că o instanța de arbitraj 

instituționalizat va funcționa după regulile proprii, fără posibilitatea ca acestea să contravină 

principiilor generale instituite de art. 5 alin. (2), art. 8-10, art. 12-16, art. 19-21, art. 22 alin. (1), (2), 

(4), (5) şi (6) şi la art. 23 din Codul de procedură civilă. 

În cazul nostru, procedura citării prevăzute în Regulamentul de disciplină derogă de la art. 577 din 

Codul de procedură civilă, dar, sub nici o formă nu este în contradicție cu regulile stabilite de art. 5 

alin. (2), art. 8-10, art. 12-16, art. 19-21, art. 22 alin. (1), (2), (4), (5) şi (6) şi la art. 23 din Codul de 

procedură civilă. 

În considerarea acestor argumente, Comisia apreciază că citarea antrenorului Bors Irina a fost 

efectuată în deplină concordanță cu normele Regulamentului de disciplină, care sunt legale raportate 

la prevederile Codului de procedură civilă, neexistând, în acest sens vicii de procedură. 

 
1 Dacă părţile nu au convenit altfel, se vor aplica regulile de procedură ale arbitrajului instituţionalizat în vigoare la 
momentul sesizării acestuia. 
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Prin urmare, Comisia va respinge solicitarea antrenorului Bors Irina de a fi citată prin scrisoare 
recomandată, având în vedere că aceasta a fost citată prin e-mail, conform dispozițiilor art. 20.1 din 

Regulamentul de Disciplină. 

 

C. Considerentele referitoare la fondul cauzei 

Analizând materialul probatoriu administrat, membrii prezenți în ședința Comisiei Centrale de 

Disciplină au ajuns la concluzia că vinovăția făptuitorilor este dovedită, dincolo de orice îndoială 

rezonabilă, de mijloacele de probă existente la dosarul cauzei, respectiv rapoartele suplimentare ale 

arbitrilor și materialul video depus la dosarul cauzei. 

În drept, faptele jucătorilor, antrenorilor și Cluburilor ACS ID Îngerii Băniei și ABC Lynx Ploiești, 

constând în aceea că la data de 11.12.2021, cu ocazia desfășurării meciului la categoria U16 masculin 

dintre echipele menționate, au manifestat o atitudine de non combat, în acest fel denigrând imaginea 

jocului de baschet, întrunesc elementele constitutive ale unor abateri disciplinare deosebit de grave 

care vor fi raportate al desconsiderarea principiului fundamental al respectării și promovării a 

fairplayului. 

Potrivit dispozițiilor art. 26.1 din Regulamentul de disciplină: ”Orice caz grav neprevăzut in prezentul 

Regulament de Disciplina poate fi analizat de Comisia de Disciplina iar decizia va fi supusa validării 

Consiliului Director.” 

Situația descrisă mai sus întrunește toate elementele unui caz grav care prejudiciază imaginea jocului 

de baschet și naște premise pentru formarea unor atitudini neconforme practicării jocului de baschet 

de performanță, motiv pentru care Comisia apreciază că se impune aplicarea unor sancțiuni drastice 

apte nu doar să educe făptuitorii, ci să prevină alte astfel de manifestări comportamentale nesportive.   

Atitudinea de non combat a membrilor celor două echipe este de necontestat, atât rapoartele 

arbitrilor, cât și înregistrarea video confirmând, fără dubiu această constatare. 

Comisia apreciază că în cadrul meciului toți participanții au desconsiderat  virtuțile sportului, 

principiile jocului de baschet și au manifestat o lipsă totală de fair play sportiv. 

Cu privire la latura subiectivă, se reține intenția directă a făptuitorilor, care au prevăzut şi urmărit 

producerea rezultatului acțiunilor ilicite. 

La individualizarea pedepsei ce va fi aplicată, Comisia, având în vedere dispozițiile art. 9 din 

Regulamentul de Disciplină, tine seama de împrejurările şi modul de comitere a abaterii, natura şi 

gravitatea rezultatului produs. Astfel, Comisia va lua în considerare că făptuitorii au conștientizat că 

prin faptele sale periclitează relațiile referitoare la principiile de fair-play și integritatea competițiilor 

sportiv. 

În mod special, Comisia observă atitudinea adulților profesioniști implicați în această situație, care 

contrar principiilor fundamentale privitoare la desfășurarea jocului de baschet, contrar celor mai 

elementare norme de conduită sportivă, au instigat minorii să aibă un comportament lipsit total de 

loialitate față de regulile jocului. 
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Conceptele supreme în sport se referă la respectarea adversarilor, a regulilor, a deciziilor arbitrilor, 
a publicului spectator și a spiritului general de joc, iar cei implicați în jocul din data de 11.12.2021 au 

eșuat să respecte aceste principii sacre. 

 

D. Decizia Comisiei Centrale de Disciplină 

Comisia Centrală de Disciplină a Federației Române de Baschet, în urma analizării următoarelor 

documente:  

-    Rapoartelor suplimentare de joc întocmite de arbitrii Vlad Burlacu si Ruxandra; 

-   Punct de vedere transmis de Colegiului Central al Antrenorilor a FRB; 

-  Punct de vedere transmis de Comisia Tehnică a FRB; 

- Punct de vedere transmis de Comisia de tineret a FRB; - 

-  Materialul video cu înregistrarea jocului dintre ACS ID Îngerii Băniei și ABC Lynx Ploiești desfășurat 

în 11.12.2021, la categoria U16; 

DISPUNE 

Sancționarea antrenorului Bors Irina, în calitate de  oficial al clubului ACS ID Îngerii Băniei cu 

sancțiunea suspendării dreptului de a participa la jocurile oficiale pe o perioadă de 18 luni. 

Decizia a fost luată cu unanimitate de voturi și poate fi atacată cu apel, în 3 zile de la comunicare, în 

conformitate cu prevederile art. 23.8 din Regulamentul de Disciplină al Federației Romane de 

Baschet. 

Sancționarea reprezentantului clubului ABC Lynx Ploiești – dl. Florentin Cretu cu sancțiunea 

suspendării dreptului de a participa la jocurile oficiale pe o perioadă de 18 luni. 

Decizia a fost luată cu unanimitate de voturi și poate fi atacată cu apel, în 3 zile de la comunicare, în 

conformitate cu prevederile art. 23.8 din Regulamentul de Disciplină al Federației Romane de 

Baschet. 

Sancționarea Clubului ACS ID Îngerii Băniei cu sancțiunea suspendării dreptului de a participa la 

jocurile oficiale la  categoria de varstă - U16, până la finalul sezonului competițional actual, precum 

și aplicarea unei penalități sportive în cuantum de 2500 lei. 

Decizia a fost luată cu unanimitate de voturi și poate fi atacată cu apel, în 3 zile de la comunicare, în 

conformitate cu prevederile art. 23.8 din Regulamentul de Disciplină al Federației Romane de 

Baschet. 

Sancționarea Clubului ABC Lynx Ploiești cu sancțiunea suspendării dreptului de a participa la jocurile 

oficiale la  categoria de varstă - U16, până la finalul sezonului competițional actual, precum și 

aplicarea unei penalități sportive în cuantum de 2500 lei. 
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Decizia a fost luată cu unanimitate de voturi și poate fi atacată cu apel, în 3 zile de la comunicare, în 
conformitate cu prevederile art. 23.8 din Regulamentul de Disciplină al Federației Romane de 

Baschet. 

Sancționarea jucătorilor U16 a Clubului ACS ID Îngerii Băniei, menționați pe foaie de joc din data de 

11.12.2021, cu sancțiunea suspendării dreptului de a participa la toate jocurile oficiale, indiferent de 

categoria de vârstă, până la finalul sezonului competițional actual. 

Decizia a fost luată cu majoritate de voturi și poate fi atacată cu apel, în 3 zile de la comunicare, în 

conformitate cu prevederile art. 23.8 din Regulamentul de Disciplină al Federației Romane de 

Baschet. 

Sancționarea jucătorilor U16 a Clubului ABC Lynx Ploiești, menționați pe foaie de joc din data de 

11.12.2021, cu sancțiunea suspendării dreptului de a participa la toate jocurile oficiale, indiferent de 

categoria de vârstă, până la finalul sezonului competițional actual. 

 

Decizia a fost luată cu majoritate de voturi și poate fi atacată cu apel, în 3 zile de la comunicare, în 
conformitate cu prevederile art. 23.8 din Regulamentul de Disciplină al Federației Romane de 

Baschet. 

Pronunțată în data de 20.12.2021, în cadrul ședinței Comisiei Centrale de Disciplină a Federației 

Române de Baschet. 

 

Președinte 

Leontin DeMaio 

 

Membri 

 

Radu Claudiu Ionescu                            Mihail Caraion  

 

 

Savu Ecaterina 


