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CĂTRE, 
BURTESCU SEPTIMIU GEORGE 

reprezentat prin av. Rogozea Aurel Octavian 
cu domiciliul ales pentru comunicare în Târgoviște, Strada Bărăției, nr. 7A, cod poștal 130002 

                                       
Stimate domn, 

 
Având în vedere memoriul depus de dumneavoastră și înregistrat la AJF Dâmbovița cu 

numărul 402/29.09.2022, referitor la punctul 6 din Hotărârea C.Ex. nr. 7 din 27.09.2022, 
Comitetul Executiv al AJF Dâmbovița vă informează că: 

 

• Regulamentul disciplinar al F.R.F. ”se aplică în cazul oricărui joc sau competiții 
organizate sau autorizate de FRF/LPF/AJF/AMFB. Regulamentul se aplică şi în cazul 
în care statutul, regulamentele sau deciziile FRF/LPF/AJF/AMFB sunt încălcate, iar 
aceste încălcări nu sunt sancționate de un alt organism al FRF/LPF/AJF/AMFB în afara 
organismelor responsabile cu luarea deciziilor.” – conform Art. 2, alin. 1 din RD-FRF 

• ”În cazul în care, cu privire la sancționarea persoanelor aflate sub incidența prezentului 
regulament există prevederi regulamentare contradictorii ori diferite în regulamentele 
FRF se vor aplica cu prioritate prevederile Regulamentului Disciplinar.” – conform 
prevederilor Art. 2, alin. 2 din RD-FRF 

• ”Oficialii” sunt definiți la art. 6. alin. 6 din RD-FRF ca ”persoane (cu excepția jucătorilor) 
care desfășoară o activitate legată de fotbal la FRF/LPF/AJF sau la un club, indiferent 
de funcție şi de genul de activitate (administrativă, sportivă, de alt fel) sau de durata 
activității; în această categorie intră conducătorii - președinții şi directorii, angajații şi 
colaboratorii, antrenorii şi personalul ajutător (fizioterapeut, manager, medic, asistent 
medical, preparator fizic).” 

• ”Suspendarea se cumulează cu penalitatea sportivă şi se va prelungi până la plata 
integrală a acesteia, astfel cum se prevede prin normele FRF/LPF/AJF.” – conform Art. 
19, alin. 4 din RD-FRF 

• ”Suspendarea aplicată unei persoane care deține multiple calități ... se aplică pentru 
toate calitățile deținute de persoana respectivă.” – Art. 19, alin. 6 din RD-FRF 

• ”Penalitatea sportivă constă în obligarea unei persoane care a săvârșit o abatere 
disciplinară la plata unei sume de bani în contul FRF/LPF/AJF, după caz. Penalitatea 
sportivă reprezintă plata curentă și neplata ei la termen atrage măsurile sancționatorii 
corespunzătoare.” – Art. 20, alin. 1 din RD-FRF 

• ”Persoanele fizice care nu-si executa obligațiile stabilite prin hotărâri definitive și 
irevocabile ale FRF/LPF/AJF și/sau TAS în termen de 30 de zile de la data 
comunicării hotărârii se sancționează cu măsura interzicerii desfășurării oricăror 
activități legate de fotbal până la executarea integrala a obligației stabilite dar nu 
mai mult de 2 ani. În cazul în care nici după 2 ani persoana fizică nu și-a executat 
obligațiile va fi exclusa din activitatea fotbalistică.” – conform prevederilor Art. 85, 
alin. 3a din RD-FRF. 
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Având în vedere prevederile RD-FRF citate mai sus, Comitetul Executiv al AJF Dâmbovița 
vă comunică următoarele: 

 

1. Articolul 6 al Hotărârii C.Ex. adoptate are la bază: 
a. încălcarea de către dumneavoastră a sancțiunii Comisiei de Disciplină și Etică 

a Federației Române de Fotbal din data de 24 mai 2018, adoptată în Dosarul 
nr. 14/CD/2017 – ”Dosarul deghizaților” (care poate fi vizualizată pe site-ul 
F.R.F., accesând link-ul: https://www.frf.ro/documente-frf/hotarari-
comisii/comisia-de-disciplina/sanctiuni-drastice-dictate-de-comisia-de-
disciplina-a-frf/ – sancțiune rămasă executorie, aceasta neputând fi supusă 
recursului  

b. încercarea dumneavoastră de a fi prezent în calitate de oficial al unei echipe 
de copii (A.F.C. Chindia Târgoviște) la o competiție oficială organizată  
Asociația Județeană de Fotbal Dâmbovița. 

 
2. Comitetul Executiv al AJF Dâmbovița NU a aplicat o nouă/altă sancțiune cum 

total eronat ați interpretat dumneavoastră. 
 

3. Prin articolul 6 al Hotărârii C.Ex. adoptate am dorit să informăm atât cluburile afiliate 
la AJF Dâmbovița cât și pe dumneavoastră că vă aflați încă în stare de suspendare 
și că nu vom accepta încălcarea prevederilor statutare și nu vom trece cu vederea 
nerespectarea deciziilor comisiilor jurisdicționale ale FRF sau încălcarea 
regulamentelor în vigoare! 

 

4. Nu se prevede cale de atac asupra Hotărârii C.Ex. articolul 6, deoarece singura cale 
de atac față de o decizie definitivă a CDE/FRF care nu a putut fi supusă recursului 
și pe care dumneavoastră o puteți accesa în această speță, conform normelor și 
regulamentelor fotbalistice în vigoare, este la T.A.S. (Tribunal Arbitral du Sport) și 
trebuie îndreptată asupra deciziei definitive a CDE/FRF. 

 

Drept pentru care am întocmit prezentul răspuns în cadrul ședinței Comitetului Executiv 
de astăzi 09.11.2022.                                                                           

   

 DATA, 
09 / noiembrie / 2022       
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