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Sedinta extraordinara a Comisiei de Disciplina si Etica 

din 07.06.2022 

 

Lista cauzelor aflate pe rol la data de 07.06.2022 ora 16:00  

 

Nr. 
Crt. 

Numar Dosar Detalii Parti Obiectul 
Dosarului si 

sediul 
materiei 

Decizie si Sanctiuni 

Calitate si nume 

1 266/CDE/2022/ 
Liga 4 

- Reclamantul 

ACS Burduca 

 

 

- Intimat 

         CS Viitorul Razvad 

si jucatorii Alexandru 

Cosmin si Toma Daniel 

 

Contestatie
– conf. art. 

25 si 26 
ROAF 

CDE => admite 
contestatiile echipei 
ACS Burduca cu 
consecinta aplicarii 
art. 83.13 RD, 
pierderea jocului prin 
forfait de catre CS 
Viitorul Razvad, 
scaderea a 6 puncte 
din evidentele 
Campionatului Ligii a 
4 a si interzicerea 
dreptului de a mai 
efectua transferuri 
pentru o perioada de 
transfer si o 
penalitate sportiva 
500 lei (anexa taxe 
2022). 
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2 267/CDE/2022/ 
Liga 4 

Constantin Ion 

 

CS Viitorul 
Razvad 

Suspendare 2 etape 
conf. art. 66.3 RD. 

3 268/CDE/2022/ 
Juniori U19 

 ACS 
Progresul 
Matasaru 

Excluderea clubului 
ACS Progresul 
Matasaru din 
competitiile 
sezonului in curs 
(2021-2022), conf. 
art. 52.7 RD, cu 
consecinta aplicarii 
art. 17.1 ROAF 
(omologarea 
rezultatelor 
inregistrate in returul 
competitiilor cu 0-3 
in favoarea fiecarei 
echipe adverse), art. 
17.3 ROAF 
(retrogradarea 
echipei de seniori în 
ultimul eșalon 
cometițional 
organizat de AJF 
Dâmbovița și 
interzicerea 
dreptului de a 
promova pentru 
doua sezoane 
competiționale) si 
penalitate sportiva 
1000 lei (anexa taxe 
2022). 
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*In temeiul dispozitiilor art. 115 din RD partile au dreptul sa solicite in scris 

comunicarea motivarii hotararii in termen de 3 zile de la comunicarea acesteia. 

**Comunicarea pe site-ul official al AJF (www.frf-ajf.ro/dambovita) are valoare de 

comunicare oficiala pentru partile interesate, termenele regulamentare urmand a 

fi calculate de la afisare, conform dispozitiilor din Regulamentul Disciplinar.  

***Impotriva hotararilor Comisiei de Disciplina si Etica AJF DB partile pot formula 

recurs in termen de 2 zile de la comunicare, potrivit dispozitiilor art. 116 din RD.  

****Conform art. 20 alin. 4 din RD, cluburile sunt in mod solidar responsabile 

pentru penalitatile aplicate jucatorilor si oficialilor lor. Neplata penalitatilor atrage 

dupa sine sanctiunea neprogramarii pentru jocurile urmatoare, fata de dispozitiile 

art. 35 din RD.  

http://www.frf-ajf.ro/dambovita

