
ASOCIATIA MUNICIPALA DE FOTBAL BUCURESTI 

COMISIA DE DISCIPLINA 

 

Lista cauzelor aflate pe rol in sedinta din 10.05.2017, ora 12:00 

 

Nr. 

crt. 
Dosar/meci Parti Solutia 

1 
Comprest  

Liga 4 
Ene Florin 

Pentru primirea celui de-al 

patrulea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Ene Florin (Comprest) 

cu suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 150 lei. 

2 
Regal Sport 

Liga 4 
Chirila Sergiu 

Pentru primirea celui de-al 

saptelea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Chirila Sergiu (Regal 

Sport) cu suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva 120 lei. 

3 
Olimpic 

Liga 4 
Marius Calin 

Pentru primirea celui de-al 

saptelea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Marius Calin (Olimpic) 

cu suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 120 lei. 

4 
AFC Asalt – Termo 

Cupa 
Mocanu Catalin 

Pentru fault grosolan, se 

sanctioneaza jucatorul Mocanu 

Catalin (Asalt) cu suspendare 2 

etape si penalitate sportiva 150 de 

lei. 

5 

ASSC Rapid – AFC 

Asalt 

Liga 5 

neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa 

ASSC Rapid cu pierderea jocului 

prin forfait si penalitate sportiva 

150 de lei. 

6 

ACS Unirea – VK 

Soccer 

Liga 5 

Mititelu Ovidiu George 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul Mititelu 

Ovidiu George (VK Soccer) cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 80 de lei. 

7 Progresul 2005 – Baltat Ionut Pentru primirea celui de-al doilea 



Venus 

Liga 4 

Moga Ionut 

Iancu Gheorghe Bogdan 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul Baltat 

Ionut (Venus) cu suspendare 1 

etapa si penalitate sportiva 100 de 

lei. 

Pentru oprirea unei situatii clare 

de a marca, se sanctioneaza 

jucatorii Moga Ionut si Iancu 

Gheorghe Bogdan (Progresul 

2005) cu suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva 100 de lei 

fiecare. 

8 

AFC Comprest Gim – 

Progresul Bucuresti 

Liga 4 

Vasile Alexandru 

Comportare neregulamentara 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul Vasile 

Alexandru (Comprest) cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 100 de lei. 

 

Pentru comportare 

neregulamentara (6 avertismente) 

se sanctioneaza echipa Comprest 

GIM cu penalitate sportiva 180 de 

lei. 

9 

Progresul 2005 – 

Young Steaua 

2004 rosu 

Curelear Albert Nicolae 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul Curelear 

Albert Nicolae (Progresul 2005) 

cu suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 50 de lei. 

10 
Pro Team – Fair Play 

2003/3 

Constantinescu Cristina 

Andreea 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul 

Constantinescu Cristina (Fair 

Play) cu suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva 50 de lei. 

11 

FC Mario – 

Interbucharest 

2003/3 

Joc intrerupt 

Pentru neasigurarea asistentei 

medicale, se sanctioneaza echipa 

FC Mario cu pierderea jocului 

prin forfait si penalitate sportiva 

150 de lei. 

12 

CS Otopeni – CS 

Concordia 

98/99 

Clapon Adrian 

Nita Eduard 

Comportare neregulamentara 

Pentru inurii aduse brigazii de 

arbitri, se sanctioneaza jucatorii 

Clapon Adrian (Otopeni) si Nita 

Eduard (Concordia) cu suspendare 

2 etape si penalitate sportiva 100 



de lei fiecare. 

Pentru comportare 

neregulamentara (8 avertismente), 

se sanctioneaza echipa CS 

Otopeni cu penalitate sportiva 100 

de lei. 

13 

Interbucharest – 

Benifca NG 

2003/3 

neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa 

Benfica NG cu pierderea jocului 

prin forfait si penalitate sportiva 

150 de lei. 

14 

Proprogresul Ilie 

Rontea – Lic. Sf. 

Pantelimon 

Capraru Robert 

Bortea Andrei 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul Bortea 

Andrei (Proprogresul) cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 50 de lei. 

Pentru injurii aduse brigazii de 

arbitri, se sanctioneaza jucaotrul 

Capraru Robert (Proprogresul) cu 

suspendare 2 etape si penalitate 

sportiva 100 de lei. 

15 

FC Mario – Steaua 

NG 

2003/3 

Petre Daniel 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul Petre 

Daniel (Mario) cu suspendare 1 

etapa si penalitate sportiva 50 de 

lei. 

16 

Lic. Mircea Eliade – 

Viitorul 

2000 

Tudose Iulian Valentin 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul Tudose 

Iulian Valentin (Mircea Eliade) cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 50 de lei. 

17 

Delcea – 

Interbucharest 

2003 

Tomescu Vlad Stefan 

Pentru comportare violenta, se 

sanctioneaza jucatorul Tomescu 

Vlad Stefan (Delcea) cu 

suspendare 2 etape si penalitate 

sportiva 80 de lei. 

18 

Intergalaxy – 

Danilescu 

2008 I 

neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa 

Intergalaxy cu pierderea jocului 

prin forfait si penalitate sportiva 

150 de lei. 

19 
CS Derby – Palatul 

Copiilor 
Cenusa Mitroi Alexandru 

Pentru comportare violenta, se 

sanctioneaza jucatorul Cenusa 



2002 Mitroi Alexandru (Palatul 

Copiilor) cu suspendare 2 etape si 

penalitate sportiva 80 de lei. 

20 Logresul Bucuresti Sesizare 
Respinge sesizarea forumulata ca 

nefondata. 

21 

Regal Sport – 

Intergalaxy 

2007 I 

neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa 

Intergalaxy cu pierderea jocului 

prin forfait si penalitate sportiva 

150 de lei. 

22 

ACS Elite FA – Ajax 

NG 

2004 I 

neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza ambele 

echipe cu pierderea jocului prin 

forfait si penalitate sportiva 150 

de lei. 

23 
Steaua NG – Viitorul 

2004 galben 
Surugiu Laurentiu Andrei 

Pentru oprirea unei situatii clare 

de a marca, se sanctioneaza 

jucatorul Surugiu Laurentiu 

Andrei (Viitorul) cu suspendare 1 

etapa si penalitate sportiva de 50 

de lei. 

24 

Comprest – Real 

Junior 

2007 galben 

neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa 

Real Junior cu pierderea jocului 

prin forfait si penalitate sportiva 

150 de lei. 

25 
Rusanu – Regal Sport 

2010 
neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza ambele 

echipe cu pierderea jocului prin 

forfait si penalitate sportiva 150 

de lei. 

26 

Cosmo Sport – Young 

Tigers 

2010 

neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza ambele 

echipe cu pierderea jocului prin 

forfait si penalitate sportiva 150 

de lei. 

27 
Constructorul – CSS4 

2006 galben 
neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa 

Constructorul cu pierderea jocului 

prin forfait si penalitate sportiva 

150 de lei. 

28 
Rusanu – Integralaxy 

2006 alb 
neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa 

Integralaxy cu pierderea jocului 

prin forfait si penalitate sportiva 

150 de lei. 



29 AFC Asalt sesizare 

Respinge sesizarea AFC Asalt ca 

neintemeiata. 

Cu apel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

website. 


