
ASOCIATIA MUNICIPALA DE FOTBAL BUCURESTI 

COMISIA DE DISCIPLINA 

 

Lista cauzelor aflate pe rol in sedinta din 08.11.2017, ora 14:00 

 

Nr. 

crt. 
Dosar/meci Parti Solutia 

1 
276/CD/2017 

Sesizare C.Ex. 

AS Academia Rapid 

Muscalu Valentin Cristian 

Amana cauza pentru 22.11.2017, 

pentru lipsa de procedura cu 

jucatorul Muscalu Valentin 

Cristian. Dispune citarea acestuia 

prin publicitate, pe site-ul 

www.amfb.ro . 

2 Carmen 1937 Bardas Florin 

Pentru primirea celui de-al 

patrulea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Bardas Florin (Carmen) 

cu suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 120 de lei. 

3 AFC Rapid Moldoveanu Matei 

Pentru primirea celui de-al 

patrulea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Moldoveanu Matei 

(AFC Rapid) cu suspendare 1 

etapa si penalitate sportiva 120 de 

lei. 

4 AFC Asalt Raduca Madalin 

Pentru primirea celui de-al 

patrulea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Raduca Madalin (Asalt) 

cu suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 120 de lei. 

5 Metaloglobus Nicolae Gabriel 

Pentru primirea celui de-al 

patrulea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Noclae Gabriel 

(Metaloglobus) cu suspendare 1 

etapa si penalitate sportiva 120 de 

lei. 

6 CSA Steaua Mirea Catalin 

Pentru primirea celui de-al 

patrulea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 



jucatorul Mirea Catalin (CSA 

Steaua) cu suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva 120 de lei. 

7 Milanneto Badea Stefan 

Pentru primirea celui de-al 

patrulea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Badea Stefan 

(Milanneto) cu suspendare 1 etapa 

si penalitate sportiva 80 de lei. 

8 Sport Team Tudorache Razvan 

Pentru primirea celui de-al 

patrulea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Tudorache Razvan 

(Sport Team) cu suspendare 1 

etapa si penalitate sportiva 80 de 

lei. 

9 Vis de Bucuresti Mihai Robert 

Pentru primirea celui de-al 

patrulea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Mihai Robert (Vis de 

Bucuresti) cu suspendare 1 etapa 

si penalitate sportiva 80 de lei. 

10 

Dan Chilom – Marius 

Lacatus 

2004 

Cristea Andrei 

Pentru primirea celui de-al 

patrulea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Cristea Andrei (Dan 

Chilom) cu suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva 50 de lei. 

11 

Cautis – Progresul 

2005 

2003 

Stan Andrei 

Pentru primirea celui de-al 

patrulea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Stan Andrei (Cautis) cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 50 de lei. 

12 

Progresul 1944 

Spartac – FC Rusanu 

2002 

Titivel Catalin 

Ionescu Roberto 

Pentru primirea celui de-al 

patrulea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Titivel Catalin 

(Progresul Spartac) cu suspendare 

1 etapa si penalitate sportiva 50 de 

lei. 

Pentru comportare violenta, se 

sanctioneaza jucatorul Ionescu 

Roberto (Rusanu) cu suspendare 2 

etapte si penalizare sportiva 80 de 

lei. 



13 
Mircea Eliade – Asalt 

1999 
Miclea Mario 

Pentru primirea celui de-al 

patrulea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Miclea Mario (Asalt) cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 50 de lei. 

14 
Lic. Sf. Pantelimon – 

AS Nefele 
Burghescu Marin Bogdan 

Pentru primirea celui de-al 

patrulea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Burghescu Marin 

Bogdan (Sf. Pantelimon) cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 50 de lei. 

15 

CSA Steaua – Mircea 

Eliade 

2003 

Comp. nereg 

Pentru primire a 5 avertismente in 

cursul aceluias joc, se 

sanctioneaza echipa Mircea Eliade 

cu penalitate sportiva 80 de lei. 

16 

Mircea Eliade – Sport 

Team 

2001 

David Nicusor 

Morosanu Gelu 

Pentru primirea celui de-al 

patrulea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul David Nicusor (Mircea 

Eliade) cu suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva 50 de lei. 

Pentru parasirea spatiuui tehnic, 

se sanctioneaza antrenorul 

Morosanu Gelu (Mircea Eliade) 

cu suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 50 de lei. 

17 

FC Voluntari – 

Juventus Buc. 

2004 

Cimpeanu Cristian 

Pentru parasirea spatiului tehnic, 

se sanctioneaza antrenorul 

Cimpeanu Cristian cu suspendare 

1 etapa si penalitate sportiva 50 de 

lei. 

Pentru refuzul de a semna raportul 

arbitrului, se sanctioneaza 

delegatul echipei Juventus cu 

avertisment. 

18 

CSA Steaua – AFC 

Asalt 

Liga 4 

Predescu Alin 

 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul Predescu 

Alin (CSA Steaua) cu suspendare 

1 etapa si penalitate sportiva 100 

de lei. 

Pentru parasirea spatiului tehnic si 

injurii aduse adversarului, se 

sanctioneaza delegatul echipei 



CSA Steaua cu suspendare 1 etapa 

si penalitate sportiva 100 de lei. 

19 

Milanneto – Benfica 

Noua Generatie 

Liga 5 

Conditii neregulamentare 

Pentru folosirea jucatorului Ispas 

Costel, aflat in stare de 

suspendare, se sanctioneaza 

echipa Milanneto cu pierderea 

jocului prin forfait si penalitate 

sportiva 300 de lei. 

20 

ACSU Poli – VK 

Soccer 

Liga 5 

Contestatie 
Respinge contestatia introdusa de 

VK Soccer ca netimbrata. 

21 
Tricolor – Romprim 

Liga 4 
Contestatie Amână pronunțarea 15.11.2017 

22 
Termo – Progresul 

2005 

Stoian Nelu 

Iordache Paul 

Pirvu Chiriac 

Pentru primirea celui de-al 

patrulea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Stoian Nelu (Termo) cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 100 de lei. 

Pentru primirea celui de-al 

patrulea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Iordache Paul (Termo) 

cu suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 100 de lei. 

Pentru primirea celui de-al 

patrulea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Pirvu Chiriac (Progresul 

2005) cu suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva 100 de lei. 

23 
Chelsea – Rocar 

2009 galben 
neprezentare 

Pentru neprezentara la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa 

Chelsea cu pierderea jocului prin 

forfait si penalitate sportiva 300 

de lei. 

24 

Micii Fotbalisti – Real 

Sport 

2008 albastru 

incidente 

Pentru incidentele cauzate de 

suporteri si imposibilitatea de a 

continua jocul, se sanctioneaza 

echipa Micii Fotbalisti cu 

pierderea jocului prin forfait si 

penalitate sportiva 150 de lei. 

25 

Argman – Young 

Tigers 

2008 verde 

neprezentare 

Pentru neprezentara la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa 

Argman cu pierderea jocului prin 

forfait si penalitate sportiva 300 



de lei. 

26 
Ilie Oana – Juniorul 

2006 galben 
neprezentare 

Pentru neprezentara la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa Ilie 

Oana cu pierderea jocului prin 

forfait si penalitate sportiva 300 

de lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

website. 


