
 
Asociația Județeană de Fotbal Prahova 
Comisia de Disciplină Juniori 
 

LISTA SANCŢIUNILOR HOTĂRÂTE PENTRU MECIURILE DE 

JUNIORI AFLATE PE ROL ÎN ŞEDINŢA DIN 14 NOIEMBRIE 2022 

 

NR. 

CRT. 

NR.DOSAR NUMELE 

PARTII SAU 

OBIECTUL 

CAUZEI 

CLUBUL SANCTIUNEA 

1 65/CD/2022 TRANDAFIR 

FLORENTIN 

SAVI SPORT 

PLOIEȘTI 

În temeiul art.63 

alin.2.4 lit.a rap. la 

art.63 alin.1 lit.a cu 

aplicare art.44 

alin.1 si 3 din 

Regulamentul de 

Disciplina se 

suspenda 4(patru) 

jocuri si i se aplica 

penalitate sportivă 

80 lei. 

2 66/CD/2022 NITESCU 

SORIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARASCHIVOIU 

ANDREI 

VICTORIA 

OLTENI  

În baza art.65 lit.d 

din Regulamentul 

de Disciplina se 

suspenda 

24(douazeci si 

patru) de jocuri si i 

se aplica penalitate 

sportiva 500 lei. 

 

În temeiul art.65 

lit.a din 

Regulamentul de 

Disciplina se 

suspenda 4(patru) 

jocuri si i se aplica 

penalitate sportiva 

200 lei. 
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În temeiul art.65 

lit.b din 

Regulamentul de 

Disciplina se 

suspenda 6(jocuri) 

jocuri si i se aplica 

penalitate sportiva 

300 lei. 

 

Comisia de 

Disciplina Juniori 

constata ca abaterile 

sunt concurente. 

În baza art.45 alin.1 

din Regulamentul 

de Disciplina 

Paraschivoiu 

Andrei va executa 

sancțiunea cea mai 

grea 6(șase) jocuri 

suspendare, din 

toate calitățile pe 

care le deține 

conform art.19 

alin.6 din 

Regulamentul de 

Disciplina, si 

penalitate sportiva 

400 lei. 

 

Pune in vedere 

clubului Victoria 

Olteni  solidaritatea 

pasiva reglamentata 

de art.20 alin.4 din 

Regulamentul de 

Disciplina. De 

asemenea, pune in 

vedere clubului 
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Victoria Olteni 

dispozițiile art.83 

alin.13 din 

Regulamentul de 

Disciplina. 

 

Comisia de 

Competiții 

Juniori: 

 

Stabilește termen 

pentru plata 

penalităților 

sportive, sub 

sancțiunea 

neprogramării 

jocului Victoria 

Olteni- CS Blejoi si 

a următoarelor 

jocuri, cf.art.83 

alin.13 din 

Regulamentul de 

Disciplina, pana la 

data de 17 

noiembrie 2022, 

ora 12:00. 

*Comunicarea pe site-ul oficial al AJF (www.frf-ajf.ro/Prahova) are 

valoare de comunicare oficiala pentru părțile interesate, termenele 

regulamentare urmând a fi calculate de la afișare, conform dispozițiilor din 

Regulamentul Disciplinar. 

 

**Împotriva hotărârilor Comisiei de Disciplina a AJF PH părțile pot 

formula recurs in termen de 2 zile de la comunicare, potrivit dispozițiilor 

art. 116 din RD. 

 

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

responsabile pentru penalitățile aplicate jucătorilor si oficialilor lor. 
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Neplata penalităților atrage după sine sancțiunea neprogramării pentru 

jocurile următoare, fata de dispozițiile art. 35 din RD. 

 


