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PROCES VERBAL 

 

Incheiat astazi 07.09.2022 cu ocazia sedintei Comitetului Executiv al AJF Giurgiu la care 

participa: 

1. Barbu Florentin - Presedinte 

2. Pricopie Alexandru - Bogdan - Vicepresedinte 

3. Ilie Catalin - Vicepresedinte  

4. Turcas Claudiu - Mihai - Membru (reprezentant Liga 4, Seria Sud)  

5. Ianusi Stefan - Membru (reprezentant Liga 4, Seria Nord) - absent motivat 

6. Zamora Nicusor - Membru (reprezentant Liga 5, Seria Sud) 

7. Badea Danut - Membru (reprezentant Liga 5, Seria Nord) 

8. Santmare George - Membru (reprezentant copii si juniori) 

9. Ivan Iulian - Presedinte CJA Giurgiu  

10. Chiriceanu Dragos - Alexandru - Secretar General AJF 

11. Radulescu Stelian - Gabriel - Trezorier  

Invitati 

1. Popazu Andrei 

2. Fulger Bogdan 

Ordinea de zi: 

1. Informare privind bazele sportive Liga 4 si Liga 5; 

2. Aprobarea listei de observatori; 

3. Probleme organizatorice: 

- Propunerea privind infiintarea Comisiei de Disciplina la Corpul de Observatori; 

- Organizarea campionatului de copii si juniori; 

- Organizarea competitiei Cupa Romaniei - faza Judeteana (faza I) 

- Aprobarea procesului verbal al Comitetului de Urgenta din 31.08.2022  

Supusa la vot ordinea de zi este aprobata in unanimitate de voturi a celor prezenti (8 voturi ). 

Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces verbal. 
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1. Informare privind bazele sportive Liga 4 si Liga 5 

Dl. Fulger Bogdan, a prezentat lista bazelor sportive care participa in competitiile organizate de 

AJF Giurgiu si care corespund/nu corespund prevederilor regulamentului de organizare a 

activitatii fotbalistice, aprobat prin Comitetul Executiv, dupa cum urmeaza: 

1. Stadionul Mihai Bravu: 

- Completarea gardului lipsa din dreptul tribunei; 

- Nu se va permite accesul spactatorilor în sectorul de tribună din spatele A1(gard 

cu înălțime necorespunzătoare - 1,30 m); 

 

2. Stadionul Găujani; 

- confecționarea și montarea porților de acces; 

 

3. Stadionul comunal Vedea: 

- montarea porților de joc; 

 

4. Stadionul Greaca: 

- Confecționarea și montarea gardului de separare între terenul de joc și tribune; 

 

5. Stadionul Scărișoara: 

- Înălțarea gardului din spatele porților de fotbal pâna la 1,50 m; 

 

6. Stadionul Săbăreni: 

- Înălțarea gardului din sectorul de tribuna până la înălțimea de 1,50m; 

 

7. Stadionul Mârșa  

- Corespunde din punct de vedere al măsurilor întreprinse pentru asigurarea 

securității oficialilor și spectatorilor; 

 

8. Stadionul Podișor: 

- Montarea gardului împrejmuitor acolo unde este lipsă sau deteriorat; 

 

9. Stadionul Bulbucata: 

- Aducerea barelor porților la cotele regulamentare; 

 

10. Stadionul Cosoba: 

- Completarea gardului imprejmuitor acolo unde este lipsă sau deteriorat 

- Curățarea zonei din apropierea suprafeței de joc de către materialele de construcții; 

 

11. Stadionul Goleasca: 

- Confecționarea și montarea gardului împrejmuitor; 
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12. Stadionul Stoenești: 

- Confecționarea și montarea gardului împrejmuitor; 

 

13. Stadionul Schitu (Camineasca): 

- Înlocuirea gardului acolo unde este lipsă sau deteriorat; 

 

14. Stadionul Ogrezeni: 

- Înlocuirea și montarea porții de joc dinspre A1; 

- Asigurarea vestiarelor pentru jucători/arbitri;  

 

15. Stadionul Vărăști: 

- Confecționarea și montarea gardului dinspre trinuna/A2. 

 

16. Stadionul Valea Dragului: 

- Completarea gardului împrejmuitor; 

 

17. Stadionul Prundu: 

- Confecționarea și montarea gardului dinspre DN 41; 

 

18. Stadionul Frătești: 

- Înlocuirea gardului acolo unde este lipsă sau deteriorat; 

 

19. Stadionul Adunații Copăceni: 

- Înlocuirea gardului acolo unde este lipsă sau deteriorat; 

 

20. Stadion Pieterele: 

- Confecționarea și montarea gardului împrejmuitor; 

 

21. Stadion Iepurești: 

- Toaletarea copacilor; 

- Completarea gardului împrejmuitor acolo unde este lipsă sau deteriorat; 

 

22. Stadion Hobaia: 

- Corespunde din punct de vedere al măsurilor întreprinse pentru asigurarea 

securității oficialilor și spectatorilor; 

 

23. Stadion Zorile: 

- Corespunde din punct de vedere al măsurilor întreprinse pentru asigurarea 

securității oficialilor și spectatorilor; 
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24. Stadion Tântava: 

- Corespunde din punct de vedere al măsurilor întreprinse pentru asigurarea 

securității oficialilor și spectatorilor; 

 

25. Stadion Vlad Tepes: 

- Completarea gardului împrejmuitor acolo unde este lipsă sau deteriorat; 

 

26. Stadion Gostinu: 

- Corespunde din punct de vedere al măsurilor întreprinse pentru asigurarea 

securității oficialilor și spectatorilor; 

 

27. Stadion Podul Doamnei: 

- Completarea gardului împrejmuitor acolo unde este lipsă sau deteriorat; 

- Ingroparea barei de prindere a plasei portii; 

 

28. Stadion Remus: 

- Corespunde din punct de vedere al măsurilor întreprinse pentru asigurarea 

securității oficialilor și spectatorilor; 

 

Domnul Presedinte a propus ca pentru echipele care au probleme cu imprejmuirea suprafetei 

de joc (nu imprejmuirea bazei sportive), sa aiba termen de remediere pana la 31.12.2022, iar in 

cazul in care sunt incidente, echipa in cauza sa fie sanctionata dublu. Comisia pentru Siguranta 

si Omologarea Stadioanelor vor informa in scris echipele ale caror baze sportive nu corespund. 

 

Supusa la vot componenta seriilor este aprobata in unanimitate de voturi a celor prezenti (8 

voturi). 

2. Aprobarea listei Corpului de Observator 

Domnul Presedinte a pus la dispozitie membrilor, lista cu observatorii care urmeaza sa fie valditati 

pentru editia de campionat 2022 - 2023. 

Comisia Judeteana a Observatorilor 

Lista nominala cu Observatorii care sunt validati: 

1. Boboc Liviu - validat (5 voturi) 

2. Burcea Petrica - validat in unanimitate (8 voturi) 
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3. Ciupitu Silviu - validat in unanimitate (8 voturi) 

4. Craciun Romel - validat in unanimitate (8 voturi) 

5. Dinu Adrian - validat in unanimitate (8 voturi) 

6. Dragomir Ionut - validat in unanimitate (8 voturi) 

7. Dumitrescu Marius - validat in unanimitate (8 voturi) 

8. Fulger Bogdan - validat in unanimitate (8 voturi) 

9. Ionescu Catalin - validat in unanimitate (8 voturi) 

10. Iorga Marius - validat in unanimitate (8 voturi) 

11. Ivan Iulian - validat (7 voturi) 

12. Marcu Sandu - validat in unanimitate (8 voturi) 

13. Nemtescu Costin - validat in unanimitate (8 voturi) 

14. Popazu Andrei - validat in unanimitate (8 voturi) 

15. Pricopie Alexandru - validat in unanimitate (8 voturi) 

16. Radulescu Gabriel - validat in unanimitate (8 voturi) 

17. Ribigan Tiberiu - validat in unanimitate (8 voturi) 

18. Schiopu Ionel - validat (7 voturi) 

19. Turcas Claudiu - validat in unanimitate (8 voturi) 

20. Trinca Traian - validat in unanimitate (8 voturi) 

21. Ursu Cornel - validat in unanimitate (8 voturi) 

22. Vitan Petrica - validat in unanimitate (8 voturi) 

23. Voinea Cristian - validat in unanimitate (8 voturi) 

24. Vonica Ilie - respins (1 vot pentru, 7 impotriva) 

25. Zamfir Marin - validat in unanimitate (8 voturi) 

Propuneri Noi 

1. Botea Marius - validat in unanimitate (8 voturi) 

 

Supusa la vot, lista a fost validata conform mentiunilor facute la fiecare observator in parte. 

3.Probleme organizatorice: 

- Propunerea privind infiintarea Comisiei de Disciplina la Corpul de Observatori; 

- Organizarea campionatului de copii si juniori; 

- Organizarea competitiei Cupa Romaniei - faza Judeteana (faza I) 

- Aprobarea procesului verbal al Comitetului de Urgenta din 31.08.2022  
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Propunerea privind infiintarea Comisiei de Disciplina la Corpul de Observatori; 

Dl. Popazu Andrei, a nominalizat urmatoarele persoane: 

Comisia de Disciplina a Corpului de Observatori 

- Pricopie Alexandru - Presedinte 

- Ilie Catalin - Membru 

- Dinu Adrian - Membru 

- Tene Iulian - Secretar 

- Iorga Marius - Casier 

Supusa la vot, propunerea a fost aprobata in unanimitate (8 voturi). 

 

Organizarea campionatului de copii si juniori 

Domnul Chiriceanu Dragos a prezentat structura ce urmeaza sa fie pusa in aplicare in sezonul 

competitional 2022 - 2023, urmand sa se organizeze o sedinta specifica in data de 21.09.2022, 

ora 17:00. 

Deasemenea, a fost propusa aprobarea cererii clubului Dunav Ruse de a participa la 

competitiile de copii si juniori, fara a acumula puncte. 

Supusa la vot, propunererile au fost votate in unanimitate (8 voturi). 

 

Organizarea competitiei Cupa Romaniei - faza Judeteana (faza I) 

Domnul Presedinte a prezentat structura fazei I a Cupei Romania - faza judeteana, urmand ca 

jocurile sa se dispute Duminica, 11 septembrie, ora 11:00. 

Supusa la vot, structura de desfasurare a competitiei Cupa Romaniei - faza judeteana, a fost 

votate in unanimitate (8 voturi). 

 

Aprobarea procesului verbal al Comitetului de Urgenta din 31.08.2022  

A fost prezentat continutul procesului verbal referitor la Regulamentul Corpului de Observatori. 

Supus la vot, prevederile procesului verbal al Comitetului de Urgenta au fost votate in 

unanimitate (8 voturi). 
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