
ASOCIATIA MUNICIPALA DE FOTBAL BUCURESTI 

COMISIA DE DISCIPLINA 

 

Lista cauzelor aflate pe rol in sedinta din 06.06.2018, ora 16:00 

 

Nr. 

crt. 
Dosar/meci Parti Solutia 

1 
Intergalaxy – Chelsea 

2010 I 
Contestatie 

Respinge exceptia tardivitatii 

timbrarii actiunii. 

Admite exceptia tardivitatii 

introducerii cererii, raportat la 

obiectul contestatiei. Respinge 

contestatia ca neregulamentar 

introdusa. 

2 

Academia Rapid – 

CSA Steaua 

Liga 4 P.O. 

Incidente 

 

Pentru folosirea de materiale 

pirotehnice interzise, se 

sanctioneaza echipa CSA Steaua 

cu penalitate sportiva 3000 de lei. 

Pentru folosirea de materiale 

pirotehnice interzise si 

introducerea in stadion a unor 

mesaje cu caracter obscen, care 

incita la violenta, se sanctioneaza 

echipa Academia Rapid cu 

penalitate sportiva 5000 de lei. 

Pentru neprezentarea 

echipamentului de joc la sedinta 

tehnica, se sanctioneaza echipa 

Academia Rapid cu penalitate 

sportiva 500 de lei. 

3  Contestatie 

Respinge contestația echipei CSA 

Steaua privind dreptul de joc al 

jucătorilor Niculae George 

Daniel, Voicu Ionut Cosmin, 

Vlada Marian, Goge Petre Lucian 

si Maftei Vasile, legitimați la AS 

Academia Rapid ca neîntemeiată. 

Păstrează rezultatul din teren al 

jocului AS Academia Rapid – 

CSA Steaua. 

4 AS Young Steaua neprogramare Pentru neprogramarea unui joc 



2004 seria 3 oficial, se sanctioneaza echipa 

Young Steaua cu penalitate 

sportiva 300 de lei. 

5 
Regal Sport – Celtic 

2004 
incidente 

Pentru refuzul de a continua jocul, 

se sanctioneaza echipa Celtic cu 

penalitate sportiva 300 de lei si 

pierderea jocului prin forfait. 

6 
Concordia – Juventus 

99 
Teselea Mihai 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc 

se sanctioneaza jucatorul Teselea 

Mihai (Concordia) cu penalitate 

sportiva 50 de lei si suspendare 1 

etapa. 

7 

Tractiunea – VK 

Soccer 

Liga 5 

Abu Daesh Shoshuk 

Pentru oprirea unei situatii clare 

de a inscrie, se sanctioneaza 

jucatorul Abu Daesh Shoshuk 

(VK Soccer) cu suspendare 1 

etapa si penalitate sportiva 80 de 

lei. 

8 

Tricolor – CS FC 

Dinamo 

Liga 4 P.O. 

Randuroi Cristian Florin 

Pentru injurii aduse brigazii de 

arbitri, se sanctioneaza jucatorul 

Randuroi Cristian cu suspendare 4 

etape si penalitate sportiva 250 de 

lei. 

9 

Champion – ARD 

Snagov 

2007 albastru 

Neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa 

ARD Snagov cu pierderea jocului 

prin forfait si penalitate sportiva 

300 de lei. 

10 
Cadet – Mircea Eliade 

2001 
Ilie Claudiu 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc 

se sanctioneaza jucatorul Ilie 

Claudiu (Eliade) cu penalitate 

sportiva 50 de lei si suspendare 1 

etapa. 

11 

CSS6 – Vointa 

Crevedia 

2001 

Neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa 

CSS6 cu pierderea jocului prin 

forfait si penalitate sportiva 300 

de lei. 

12 

Sf. Pantelimon – AS 

Olimpic 

2005 

Girlescu Mircea 

Pentru parasirea in mod repetat a 

spatiului tehnic, se sanctioneaza 

antrenorul Girlescu Mircea 

(Olimpic) cu suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva 200 de lei. 

13 Sportul – Unirea Buda Andrei Stefan Pentru comportare violenta, se 



Dobroesti 

2006 

Dinu Filip sanctioneaza jucatorii Buda 

Andrei Stefan (Unirea Dobroesti) 

si Dinu Filip (Sportul) cu 

suspendare 2 etape si penalitate 

sportiva 80 de lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partile pot solicita motivarea hotararii in termen de 3 zile de la publicarea dispozitivului pe 

website. 


