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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.44/5.12.2017 

Comisia de disciplina a A.J.F. CLUJ, in sedinta din data de 5.12.2017, intrunita in componenta: LIVIU 
PARLAPAN – presedinte, TIBERIU PORACZKY vicepresedinte, DANIEL  CIMPEAN – membru, a analizat 
raportul arbitrului si observatorului la jocul dintre echipele PROGRESUL SANNICOARA- INTER DEZMIR, 
seniori Liga V din data de 26.11.2017 . 

Jocu s-a  intrerupt  in min.93 cand delegatul echipei PROGRESUL SANNICOARA, PACURAR RADU. 
eliminat in min.40 pentru injurii si jucatorul PACURAR ALEX, eliminat in min.85 pentru cumul de doua 
avertismente au escaladat gardul imprejmuitor,au alergat catre arbitru cu intentia de a-l lovi. 

 La iesirea din incinta terenului de joc PACURAR RADU si PACURAR ALEX au incercat din nou sa 
loveasca arbitrul. 

Pentru sedinta CD a AJF CLUJ din data de 04.12.2017, ora 17 au fost   citati   urmatorii: 

- PACURAR ALEX –jucator 

- PACURAR RADU-delegat 

 Dl PACURAR RADU s-a prezentat si a dat o declaratie scrisa in fata Comisiei de Disciplina. 

Din documentele existente la dosar CD a AJF CLUJ retine: 

- PACURAR RADU de la echipa PROGRESUL SANNICOARA  a fost eliminat in min.40 pentru injurii la 
adresa arbitrului 

- PACURAR ALEX de la echipa PROGRESUL SANNICOARA  a fost eliminat in min.85 pentru cumul de 
doua avertismente 

- In min. 93 PACURAR RADU si PACURAR ALEX au escaladat gardul imprejmuitor, au alergat catre 
arbitru cu intentia de a-l lovi iar la iesirea din incinta terenului de joc au incercat din nou sa loveasca 
arbitrul. 

- In declaratia data in fata CD a AJF CLUJ, PACURAR RADU recunoaste si regreta iesirile nesportive pe 
care le-a avut in acelasi timp aduce reprosuri arbitrului de centru care i-ar fi furat si umilit. 

CD a AJF CLUJ in conformitate cu art.18.18.b coroborat cu art.17.5,     

    HOTARESTE 

1. Ridica dreptul de organizare pe teren propriu a echipei PROGRESUL SANNICOARA pentru una 
etapa   pierde jocul cu scorul de 3-0 si amenda de 100 lei. 

2. PACURAR RADU –antrenor-  este suspendat 6(sase) jocuri si amenda 200 lei. 

3. PACURAR ALEX –jucator-  este suspendat 6(sase) jocuri si amenda 200 lei. 

 

Conform art. 15.2 din R.D. al AJF Cluj plata amenzii sau declararea apelului se fac in maxim 15 
zile calendaristice de la data comunicării 

 

 

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


