
           PROCES VERBAL AL  COMISIEI  DE APEL INTRUNITA ASTAZI 19 NOIEMBRIE 2019 

                         LA SEDIUL ASOCIATIEI JUDETENE DE FOTBAL TIMIS 

 

Formata din : 

Bot Calin-presedinte 

Dan Peteri-membru 

Denis Mihaescu- secretar 

 

 

 Ordinea de zi: 

1. Apelul jucatorului Constandana Nicolae,legitimat la Clubul AS FC Rapid 

Sacalaz 

2. Apelul jucatorului Jorj Darius,legitimat la AS Berini 

3. Apelul ACS ELECTROMETAL TIMISOARA dar si al jucatorilor Ionila Costel,Ilie 

Florin,Indic Aleksandar,Balace Silviu legitimati la acest club 

 

 

Analizind dosarele precum si circumstantele incidentelor  

 

                                     COMISIA DE APEL DECIDE 

 

 

1. Admite apelul jucatorului Constandana Nicolae,legitimat la clubul AS 

Rapid Sacalaz,in sensul diminuarii pedepsei de la 12 jocuri la 6 jocuri,in 

conformitate cu disp. Art.63 PCT.2.3 coroborat cu art.63 PCT.1 LIT.C din 

RD al FRF.La dozarea acestei pedepse Comisia a avut in vedere faptul ca 

jucatorul este la prima abatere de acest gen,dar si intreaga activitate 



deloc scurta a acestuia precum si atitudinea sincera fata de acest 

incident regretabil.Mentine obligativitatea platii amenzii. 

 

2.Admite apelul jucatorului Jurj Darius si in consecinta dispune reducerea 

pedepsei jucatorului la 6 etape in temeiul art. Nr. . Art.63 PCT.2.4 lit.a) 

coroborat cu art.63 PCT.1 LIT.a) si b) din RD al FRF. Pentru a hotari astfel 

Comisia a avut in vedere si faptul ca jucatorul este la prima abatere dar si 

declaratia arbitrului partidei,in sprijinul admiterii apelului. Mentine 

obligativitatea platii amenzii. 

 

3.Cit priveste apelul clubului ACS ELECTROMETAL,analizind proble video dar 

si sustinerile apelantilor Comisia de Apel a decis: 

-mentine amenda aplicata ACS Electrometal Timisoara,avind in vedere ca in 

conformitate cu disp.art.57 alin.3/4 amenda in cazul altercatiiilor este 

cuprinsa intre 5000 si 100.000 lei 

-mentine pedepsele aplicate numitilor Ilie Florin si Aleksandar Indic. 

-admite apelul numitilor Balace Silviu si Ionila Costel,si,rejudecind,dispune 

suspendarea acestora astfel Balace Silviu pentru 6 etape, conform art. 51 

din Regulamentul Disciplinar si  Ionila Costel 9 etape conform art. 51 

coroborat cu art. 43 pct. 5, lit. b si c din Regulamentul Disciplinar. Mentine 

obligativitatea platii amenzilor. 

 

 

Pronuntata astazi 25.11.2019 la Timisoara 

 

Bot Calin-presedinte 

Dan Peteri-membru 

Denis Mihaescu-secretar 



 


