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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.66 /14.05.2019 

Comisia de disciplina a A.J.F. CLUJ, in sedinta din data de 14.05.2019, intrunita in componenta: 
LIVIU PARLAPAN – presedinte, TIBERIU PORACZKY vicepresedinte,CIMPEAN DAN-membru  a 
analizat memoriul  depus  de arbitra MERA IULIA MARINA  care a arbitrat jocuri in cadrul turneului 
centenar „ CUPA U LUCEAFARUL – EDITIA 1”.. 

Pentru sedinta CD a AJF CLUJ din data de 09.05.2019. ora 17 au fost  citati si s-au prezentat: 

- D-nul antrenor OLTEAN PAUL 

- D-nul antrenor TRUSCA ADRIAN 

- Organizatorul turneului centenar „ CUPA U LUCEAFARUL – EDITIA 1”. 

La solicitarea celor doi antrenori, CD a AJF CLUJ face urmatoarele precizari: 

- Conforn art. 6.c din ROAF FRF Jocuri amicale interne, care sunt organizate de FRF, 
LPF, AJF, AMFB sau de cluburi se afla sub jurisdictia regulamentelor disciplinare a AJF CLUJ. 

- Conforn art. 64. 1 din RD a AJF CLUJ  „ DECIZIILE DISCIPLINARE LUATE DE ARBITRI PE 
TERENUL DE JOC SUNT DEFINITIVE SI IREVOCABILE SI NU POT FI REVIZUITE DE ORGANELE 
JURISDICTIONALE A AJF CLUJ” 

Analizand documentele depuse, memoriile arbitrei MERA IULIA MARINA si a d-nului 
OLTEAN PAUL precum si  declaratiile verbale ale celorlalti, CD a AJF CLUJ, retine: 

- Pe durata celor 30 minute de joc ambii antrenori au contestat deciziile arbitrei, au folosit 
cuvinte injositoare, d-nul TRUSCA ADRIAN a incitat parintii copiilor pentru a crea o atmosfera 
tensionata. 

- D-nul antrenor OLTEAN PAUL impreuna cu alte doua persoane, la sfarsitul jocului, au adresat 
cuvinte injurioase iar d-nul OLTEAN PAUL i-a blocat deplasarea arbitrei tinand-o cu mana. 

- In timpul jocului si la sfarsitul acestuia grupuri de spectatori neidentificati au incercat sa rupa 
gardul pentru a intra in incinta terenului. 

- Organizatorul competitiei recunoaste faptul ca  au existat carente in organizarea acestui turneu 
si se face vinovat ca nu a exclus din competitie cele doua cluburi. 

- Cei doi antrenori care sunt si presedintii ai  celor doua cluburi nu recunosc ca sunt responsabili 
de cele intamplate. 

Motive pentru care CD a AJF CLUJ,  

   

    HOTARESTE 

1 Organizatorul competitiei, ACADEMIA U LUCEAFARUL, este sanctionat cu avertisment si 
amendat cu suma de 200 lei, conform art.82.4 din RD a AJF CLUJ. 



2 
 

2. D-nul antrenor TRUSCA ADRIAN, conform art.65.a. din RD a AJF CLUJ, este suspendat 
sase etape  si amendat cu suma de 100 lei. 

3. D-nul antrenor OLTEAN PAUL conform art.65.b. din  RD a AJF CLUJ  este suspendat zece  
etape si amendat  cu suma de  200 lei. 

 

Conform art. 116.5 din R.D. al AJF Cluj plata amenzii sau declararea apelului se fac in maxim 15 
zile calendaristice de la data comunicării 

Conform art. 115.1 din R.D. al AJF Cluj, CD publica doar dispozitivul hotararii. Echipele avand 
dreptul ca in termen de 3(trei) zile sa solicite in scris comunicarea motivarii hotararii. 

 

 

 

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


