
 
Asociația Județeană de Fotbal Arad  

COMISIA DE APEL                

                                     

                                                     DECIZIA nr. 3 din 07.11.2019 

 

             Pe rol se află apelul formulat de ACS Podgoria Șiria 2014, prin Președinte Tulac Ionel cu privire la 

sancțiunile aplicate de Comisia de Disciplină din cadrul AJF Arad, prin Hotărârea din data de   .2019.  

Cererea a fost depusă în termen.  

Sunt prezenți doi din cei trei membri ai Comisiei de Apel: Valer Mărginean – președinte și Marcel-

Constantin Vida - membru.  Teodor Jujcă, membru al Comisiei de Apel lipsește din motive de sănătate. 

Comisia de Apel este legal constituită și constată că soluționarea cauzei este de competența sa. 

În fapt, prin hotărârea Comisiei de Disciplină a AJF Arad din data de 17.10.2019, ACS Podgoria Șiria 

2014 a fost sancționat, cu pierderea jocului cu 3-0, scăderea a 3 (trei) puncte din clasament și o penalitate sportivă 

de 1.000 lei conform art. 79.6 din Regulamentul Disciplinar, pentru că echipa s-a retras de pe teren în minutul 65, 

refuzând reluarea partidei după cele 3 minute regulamentare arătate de arbitru, jocul fiind definitiv întrerupt în 

minutul 68. 

Față de această hotărâre, ACS Podgoria Șiria 2014 a formulat cerere de apel, fără să achite taxa de apel în 

termenul regulamentar, respectiv de cel mult 5 zile de la comunicarea hotărârii supusă apelului, conform 

prevederilor art. 116, punctul 5 din Regulamentul Disciplinar. 

 Din aceste considerente, Comisia de Apel a AJF Arad, în temeiul prevederilor art.116, punctul 7 din 

Regulamentul Disciplinar, 

 

                                                                              DECIDE: 

Art. 1 – Respinge ca netimbrat apelul declarat de ACS Podgoria Șiria 2014. 

Art. 2 - Menține Hotărârea Comisiei de Disciplină a AJF Arad din 17.10.2019 și sancțiunile aplicate prin 

aceasta ACS Podgoria Șiria 2014. 

  Cu drept de recurs, în termen de două zile de la publicarea pe site-ul AJF Arad, la Comisia de Recurs din 

cadrul FRF. 

Arad, la 07.11.2019 

                                                                                                    Președinte: Valer Mărginean 

                                                                                                    Membru: Marcel-Constantin Vida 



 
 


