Dosar 395/2018 Carasol Alexandra Luminita v. CSA Steaua Bucuresti

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE HANDBAL
COMISIA DE SOLUTIONARE A MEMORIILOR
București, Sector 1, str. Aviator Popa Marin, nr. 2
Fax: 021 231 82 62; E-mail: ccmemorii@frh.ro
Comisia constituită din:
Președinte – Gherman Marcelina
Vicepreședinte – Galatanu Madalina
Membru – Mitrita Daniel

HOTĂRÂREA nr. 395/10.09.2018

Pe rol soluționarea cauzei având ca reclamant pe sportiva Carasol Alexandra
Luminita, cu domiciliul in Str. Moldoveni, nr. 1, bl. B15, sc. A, et. 3, ap. 11, sector
4, Bucuresti, tel: 0763.404.058, e-mail: alexandra.carasol96@yahoo.com
în contradictoriu cu
CSA Steaua Bucuresti cu sediul social in Bd. Ghencea, nr. 35, sector 6, Bucuresti
Tel/fax: 021.413.09.61, e-mail: office@csasteaua.ro
având ca obiect, obligarea clubului parat CSA Steaua Bucuresti catre
Carasol Alexandra Luminita la plata cheltuielilor de operatie si recuperare
medicala in cuantum total de 21.079,50 lei, conform art. 4.4. lit. f) din
Contractul de activitate sportiva A1 1454/27.10.2017.
Activitatea de secretariat a fost îndeplinită de dl. Mitriță Daniel.

Procedura în fața Comisiei de Memorii

Prin cererea de chemare în judecată din data de 20.08.2018, sportiva Carasol
Alexandra Luminita, a solicitat obligarea clubului parat CSA Steaua Bucuresti
catre acesta la plata cheltuielilor de operatie si recuperare medicala in cuantum
total de 21.079,50 lei, conform art. 4.4. lit. f) din Contractul de activitate sportiva A1
1454/27.10.2017.
În susținerea cererii, sportiva depune la dosar Contractul de activitate sportiva nr.
A1 1454/27.10.2017, notificare catre club, Carte identitate, facturi fiscale, precum si
taxa de procedura in cuantum de 500 lei.
La data de 20.08.2018, clubul a fost regulamentar citat cu mentiunea ca in termen
de cinci zile de la receptionarea citatiei sa formuleze in scris toate apararile pe
care le considera necesare in raport de cererea sportivei precum si sa depuna
inscrisurile de care intelege sa se foloseasca in prezenta cauza.
Clubul, la data de 30.08.2018 formuleaza intampinare fata de memoriul sportivei
prin care arata sportiva s-a accidentat in timpul unui joc din campionat, acesta
suferind o leziune si fiind nevoie de operatie.
Clubul mai arata ca a facut toate demersurile la societatea de asigurari cu care a
incheiat o polita pentru accidentele sportivelor, insa, raspunsul din partea
societatii de asigurari a fost unul negativ, deoarece sportiva nu figureaza
asigurata.
Clubul precizeaza ca a tinut in permanenta legatura cu sportiva cu privire la
situatia cheltuielilor medicale si a propus acesteia o esalonare pe parcursul
sezonului competitional 2018-2019, insa, s-a lovit de refuzul sportivei. Clubul a
solicitat sedinta de audiere a partilor.
Sportiva formuleaza la data de 06.09.2018 raspuns la intampinarea clubului prin
care depune o corespondenta pe e-mail potrivit careia managerul clubului isi da
acordul pentru efectuarea operatiei, in cadrul spitalului Monza, sectia de
specialitate. Sportiva mai ataseaza raportul medical de examinare si biletul de
externare din spital.

Asupra fondului memoriului

Comisia de Memorii a F.R.H, analizând susținerile părții și probele prezentate,
reține următoarele:
Cu privire la solicitarea formulata de reclamanta la data de 20.08.2018 sportiva
Carasol Alexandra Luminita legitimata la CSA Steaua Bucuresti, avand ca obiect
capatul de cerere privind obligarea clubului parat CSA Steaua Bucuresti catre
aceasta la plata cheltuielilor de operatie si recuperare medicala in cuantum total
de 21.079,50 lei, conform art. 4.4. lit. f) din Contractul de activitate sportiva A1
1454/27.10.2017, Comisia retine ca: sportiva formulat un memoriu prin care a
reclamat ca s-a accidentat in urma unui joc disputat impotriva CS Targoviste in
cadrul Diviziei A Feminin sezonul 2017-2018. In urma accidentarii sportiva a fost
diagnosticata cu „ruptura ligament incrucisat anterios genunchi stang” conform
raportului medical de examinare din 06.11.2017, emis de Dr. Oancea Florin si DR.
Dinu Gabriel Ovidiu, medici specialisti in cadrul spitalului Monza.
La data de 14.11.2017 sportiva a suferit o interventie chirurgicala cu diagnostic
principal „ M 23.60 alte rupturi spontane ale ligamentului genunchiului, localizari
multiple”, asa cum reiese din inscrisurile atasate, iar in urma interventiei a urmat
procedurile necesare de recuperare, suportand toate cheltuielile aferente, pentru
operatie si recuperare, conform facturilor si dovezilor de plata atasate la dosarul
cauzei.
Clubul i-a comunicat sportivei ca isi va recupera toate cheltuielile efectuate cu
operatia si recuperarea de la societatea de asigurari cu care acestia au incheiat o
asigurare de grup pentru toate sportivele din lot. Urmand procedura pentru
deschiderea unui dosar de dauna in vederea recuperarii costurilor suportate cu
operatia si recuperarea, clubul a constatat ca la data la care a suferit accidentarea
aceasta nu era asigurata impreuna cu grupul de sportive.
Sportiva a notificat clubul la data de 17.07.2018 si a solicitat recuperarea
cheltuielilor suportate de catre aceasta cu interventia chirurgicala suferita
precum si procedurile de recuperare medicala, in valoare totala de 21.079,50 lei.
Intre parti s-a incheiat Contractul de activitate sportiva nr. A1 1454/27.10.2017,
inregistrat in evidentele FRH sub nr. 544/08.11.2017, cu valabilitate de la data de
01.10.2017 pana la data de 30.06.2019.

Potrivit Contractului de activitate sportiva nr. A1 1454/27.10.2017, partile au
stabilit urmatoarele:
„Art. 4.4. Clubul are urmatoarele obligatii:
f) sa contracteze pe numele sportivului o asigurara in caz de accident sau
deces, intervenit pe perioada participarii acestuia la la activitatile sportive
ale echipei/disciplinei sportive handbal”
Ceea ce inseamna, interpretand prevederile contractului, obligatia clubului de a
incheia o polita de asigurare de grup, in baza careia sportiva sa profite de
recuperarea cheltuielilor survenite in urma unor interventii chirugicale si
procedura de recuperare, intervenite in urma activitatii de pregatire sportiva
specifica jocului de handbal.
Prin intampinare clubul arata ca a facut toate demersurile la societatea de
asigurari cu care a incheiat o polita pentru accidentele sportivelor, insa, raspunsul
din partea societatii de asigurari a fost unul negativ, deoarece sportiva nu
figureaza asigurata.
Clubul a invocat proasta gestionare a fostului manager si faptul ca acesta se face
resposabil de faptul ca sportiva nu figura asigurata la data producerii accidentarii.
Clubul mai arata ca a tinut in permanenta legatura cu sportiva cu privire la
situatia cheltuielilor medicale si a propus acesteia o esalonare pe parcursul
sezonului competitional 2018-2019, insa, s-a lovit de refuzul sportivei.
Clubul nu face dovada achitarii costurilor sputortate de sportiva cu operatia si
recuperarea.
Vazand dispozitiile regulamentare, prevederile din contract si probele
administrate la dosarul cauzei, Comisia urmeaza a admite pretentiile sportivei cu
privire la capatul de cerere referitor la plata sumei de 21.079,50 lei reprezentand
cheltuieli cu interventia chirurgicala suferita si procedurile de recuperare, avand
in vedere ca, clubul parat nu si-a indeplinit obligatiile contractuale si
regulamentare de a incheia o polita de asigurare medicala sportivei.
Vazand situatia de fapt si de drept retinuta intre parti, Comisia va admite cererea
sportivei, va obliga CSA Steaua Bucuresti la plata sumei de 21.079,50 lei,
reprezentand cheltuieli cu interventia chirurgicala suferita si procedurile de
recuperare, obligatie stabilita in sarcina clubului conform art. 4.4. lit. f) din
Contractul de activitate sportiva A1 1454/27.10.2017.

Avand in vedere ca, din probele rezultate in dosar, clubul parat se afla in culpa
procesuala, la data depunerii cererii de chemare in judecata existand restante
contractuale scadente si neonorate, urmeaza a fi obligat la plata catre jucatoare a
taxei de memoriu in cuantum de 500 lei.
Comisia de Memorii a F.R.H, întrunită în ședința din 10.09.2018, cu unanimitate
de voturi:
HOTARASTE
Admite cererea formulata de sportiva Carasol Alexandra Luminita in
contradictoriu cu CSA Steaua Bucuresti.
Obliga CSA Steaua Bucuresti la plata sumei de 21.079,50 lei, reprezentand
cheltuieli cu interventia chirurgicala si procedurile de recuperare
medicala, in termen de 15 zile de la comunicare.
Obliga CSA Steaua Bucuresti la plata sumei de 500 lei, reprezentand taxa
de memoriu, in termen de 15 zile de la comunicare.
Cu apel in 5 zile de la comunicare.

Președinte – Gherman Marcelina

Vicepreședinte – Gălățanu Mădălina

Membru – Mitriță Daniel Mihai

