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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.47/18.12.2017 

Comisia de disciplina a A.J.F. CLUJ, in sedinta din data de 18.18.2017, intrunita in componenta: 
LIVIU PARLAPAN – presedinte, TIBERIU PORACZKY vicepresedinte, DANIEL  CIMPEAN – 
membru, a analizat raportul arbitrului si observatorului la jocul dintre echipele AS VIILE DEJULUI-
VULTURUL M. GHERLII, seniori Liga IV din data de 26.11.2017  

CD a AJF Cluj retine: 

In min.84 portarul echipei gazda  TODOREAN ANTONIO incearca sa loveasca arbitrul cu 
mingea aruncand-o spre el cu violenta, motiv pentru care este eliminat. 

Dupa aceasta jucatorul MOTOROIU VIRGIL loveste arbitrul cu pumnul in ceafa, dupa care 
asupra arbitrului s-au napustit mai multi jucatori si spectatori, in aceasta situatie arbitrul a intrerupt jocul. 

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

-  SALOMIR MIRCEA –arbitrul jocului 

- TODEREAN ANTONIO-jucator 

- MOTOROIU VIRGIL –jucator 

- VANCEA IOSIF-delegat 

Domnii s-au prezentat. S-a prezentat si dl Minzat Adrian- Presedintele echipei de fotbal AS Viile 
Dejului care a depus un memoriu scris. 

CD a AJF  Cluj retine din declaratiile celor prezenti  in fata comisiei : 

        - Jucatorul TODEREAN ANTONIO a degajat mingea in directia arbitrului fara a-l lovi 
motiv pentru care arbitrul l-a eliminat.Dupa aceasta jucatorul MOTOROIU VIRGIL loveste arbitrul 
violent cu pumnul in ceafa. 

CD a AJF  Cluj, conform art.18.18.g si art.18.18.i  si art.18.18.a din RD a AJF Cluj,  
    

     HOTARESTE 

1. Jucatorul MOTOROIU VIRGIL este supendat 2(doi) ani si amendat cu suma de 1200 lei, 
conform art.18.18.g din RD a AJF Cluj. 

2. Echipa  AS VIILE DEJULUI pierde jocul cu 3-0, conform art.18.18.i din  RD a AJF Cluj. 

3. Jucatorul TODEREAN ANTONIO este supendat 3(trei) etape si amenda 150 lei., conform 
art.18.18.a. din RD a AJF Cluj. 

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 


