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ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL CLUJ 

Cluj‐Napoca 400129, B‐dul Eroilor nr.16 România;Tel:0264‐597617; Tel/Fax:0264‐333163; Email: ajf.cluj@frf.ro 
Cod fiscal: 5014066; Cont IBAN: RO95BTRL01301205921440XX Banca Transilvania 

 

COMISIA  DE  DISCIPLINA 
 

HOTARAREA 
NR.6/29.08.2017 

 

Comisia de disciplina a A.J.F. CLUJ, in sedinta din data de 29.08.2017, intrunita in componenta: 
LIVIU PARLAPAN – presedinte, TIBERIU PORACZKY vicepresedinte, DANIEL  CIMPEAN – 
membru, a analizat rapoartele  arbitrilor  la jocurile dintre  echipele CS FLORESTI - UNIREA TRITENI, 
Juniori L IV din data de 11.05.2017, UNIREA TRITENI - AS VIILE DEJULUI, Seniori L IV din 
13.05.2017 si FC U II CLUJ-NAPOCA- UNIREA TRITENI, Cupa Romaniei  din data de 12.08.2017. 

CD  a AJF CLUJ retine: domnul Pintilie Paul in calitate de antrenor si delegat al echipei 
UNIREA TRITENI  a fost eliminat din incita terenului de joc la doua jocuri consecutive, fapt care in mod 
normal nu are cum sa se intample, in data de  11.05.2017 (etapa 26) si in data de 13.05.2017 (etapa 27) 
motiv pentru care, CD a AJF CLUJ l-a suspendat conform hotararilor 73 si 78, la doua plus patru etape de 
supendare.  

Domnul Pintilie Paul a fost sanctionat initial pentru proteste si injurii la adresa arbitrilor la jocul 
dintre echipele UNIREA TRITENI - AS VIILE DEJULUI, Seniori L IV din 13.05.2017 pentru care 
conform hotararii 73 din data de 16.05.2017, a fost suspendat doua etape si amendat cu suma de 100 lei in 
acest sens etapele de suspendare trebuiau sa fie efectuate in etapele 28 si 29. 

Ulterior acestei hotarari Comisiei de disciplina ii parvine raportul jocului dintre  echipele CS 
FLORESTI - UNIREA TRITENI, Juniori L IV din data de 11.05.2017 de unde se constata ca domnul 
Pintilie Paul a fost eliminat din incinta terenului pentru injurii si proteste la adresa arbitrului pentru care 
conform hotararii 78 din 23.05.2017, a fost suspendat pentru inca patru etape si amenda 40 lei, in acest 
sens etapele de suspendare trebuiau sa fie efectuate in etapa 30 din campionatul 2016-2017 si inca  trei 
etape din campionatul 2017-2018.  

In aceasta situatie total atipica in conditiile in care conform art.18.4 din RD al FRF” o eliminare 
determina automat suspendarea pentru jocul urmator atat pentru jucatori cat si pentru oficiali pana cand 
organismul responsabil ………va lua o decizie”, motiv pentru care  domnul Pintilie Paul nu avea drept sa 
reprezinte echipa, la jocul din data de 13.05.2017. 

 

CD a AJF constata ca domnul Pintilie Paul : 

1. Ignora art.18.4 din RD la FRF, la jocul din etapa 27 (UNIREA TRITENI - AS VIILE 
DEJULUI )  

2. Se afla in incinta terenului de joc dand indicatii echipei la jocul  UNIREA TRITENI-
ARIESUL M.VITEAZU. 

3. La jocul de Cupa Romaniei ( primul joc din campionatul 2017-2018) din data de 12.08.2017, 
este trecut in raportul de joc ca delegat al echipei. 
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4. Conform hotararii nr.2 din 16.08.2017 este  citat sa se prezinte in fata Comisiei de disciplina 
dar nu se prezinta motiv pentru care este suspendat pentru patru etape si amendat cu suma de 100 lei  

5. Conform hotararii nr.3 din data de 21.08.2017 este citat la comisia de disciplina Presedintele 
AS UNIREA TRITENI , care nu s-a prezentat. 

Motiv pentru care conform art.85.3 din RD al FRF , domnul Pintilie Paul se sanctioneaza cu 
masura interzicerii oricaror activitati legate de fotbal pentru o perioada de un an. 

 

 

 

 
      Comisia de disciplina:        Liviu Parlapan,   Tiberiu Poraczky,   Daniel Cimpean 


