
ASOCIATIA MUNICIPALA DE FOTBAL BUCURESTI 

COMISIA DE DISCIPLINA 

 

Lista cauzelor aflate pe rol in sedinta din 11.10.2017, ora 13:00 

 

Nr. 

crt. 
Dosar/meci Parti Solutia 

1 
AS Real Micii 

Campioni 
Neprezentari 

Pentru neprezentarea la trei jocuri 

oficiale, se sanctioneaza echipa 

Real Micii Campioni cu 

excluderea din competitiile 2006 

albastru si 2007 galben. 

2 

Voinicelul – 

Tractiunea 

2006 rosu 

Neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa 

Tractiunea cu pierderea jocului 

prin forfait si penalitate sportiva 

300 de lei. 

3 
Arsenal – CSS 2 

2009 
Neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa 

CSS 2 cu pierderea jocului prin 

forfait si penalitate sportiva 300 

de lei. 

4 

Juniorul 2014 – 

Prosport 

2005 seria 1 

Ion Cristian 

Pentru parasirea in mod repetat a 

spatiului tehnic, se sanctioneaza 

antrenoril Ion Cristian cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 50 

de lei. 

5 CS FC Dinamo 
Lungu Florin 

Arsene Gabriel 

Pentru primirea celui de-al 

patrulea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorii Lungu Florin si Arsene 

Gabriel cu suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva 120 de lei. 

6 AS Tricolor 
Plesoianu Iulian 

Ciortea Razvan 

Pentru primirea celui de-al 

patrulea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorii Plesoianu Iulian si 

Ciortea Razvan cu suspendare 1 

etapa si penalitate sportiva 120 de 

lei. 

7 AS Termo Paun Vladimir 
Pentru primirea celui de-al 

patrulea avertisment in cursul 



aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Paun Vladimir cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 120 de lei. 

8 

Elite FA – CSA 

Steaua 

2003 I 

Zoican Matei 

Pentru injurii aduse brigazii de 

arbitri, se sanctioneaza jucatorul 

Zoican Matei (CSA Steaua) cu 

suspendare 2 etape si penalitate 

sportiva 80 de lei. 

9 CSS 6 – CS Victoria Chircu Alin 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul Chircu 

Alin (CSS6) cu suspendare 1 

etapa si penalitate sportiva 50 de 

lei. 

10 

Juventus – Dinamo 

1948 

2003 

Incidente 

Pentru neasigurarea masurilor de 

securitate pentru arbitri, se 

sanctioneaza clubul Juventus cu 

penalitate sportiva 100 de lei. 

11 
Milanneto – Juventus 

1999 
Neprezentare 

Pentru neprezentarea la joc a 

numarului minim de carnete de 

legitimare, se sanctioneaza echipa 

Milanneto cu pierderea jocului 

prin forfait si penalitate sportiva 

300 de lei. 

12 

CSA Steaua – FC 

Tricolor  

Liga 4 

Comp. Nereg. 

Pentru comportare 

neregulamentara (5 averismente), 

se sanctioneaza echipa Tricolor cu 

penalitate sportiva 120 de lei. 

13 

AFC Asalt – CS FC 

Dinamo 

Liga 4 

Comp. Nereg. 

Pentru comportare 

neregulamentara (7 averismente), 

se sanctioneaza echipa Dinamo cu 

penalitate sportiva 180 de lei. 

14 

Comprest – Academia 

Rapid 

Liga 4 

Ene Florin 

Pentru parasirea spatiului tehnic 

se sanctioneaza antrenorul Ene 

Florin cu suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva 150 de lei. 

15 

Tractiunea – Tandem 

Sport 

2003/3 

Ionut Gabriel 

Pentru injurii aduse brigazii de 

arbitri, se sanctioneaza jucatorul 

Ionut Gabriel (Tandem Sport) cu 

suspendare 2 etape si penalitate 

sportiva 100 de lei. 

16 

Sport Team – CS FC 

Dinamo 

2004 

neprezentare 

Pentru neprezentarea la joc a 

numarului minim de carnete de 

legitimare, se sanctioneaza echipa 

Sport Team cu pierderea jocului 



prin forfait si penalitate sportiva 

300 de lei. 

17 
Juventus – Cadet 

99/2000 
neprezentare 

Pentru neprezentarea la joc a 

numarului minim de carnete de 

legitimare, se sanctioneaza echipa 

Cadet cu pierderea jocului prin 

forfait si penalitate sportiva 300 

de lei. 

18 

Concordia – Elie 

Radu 

99/2000 

neprezentare 

Pentru neprezentarea la joc a 

numarului minim de carnete de 

legitimare, se sanctioneaza echipa 

Elie Radu cu pierderea jocului 

prin forfait si penalitate sportiva 

300 de lei. 

19 

Vointa Buftea – LPS 

Mircea Eliade 

2002 

Comp. Nereg. 

Pentru comportare 

neregulamentara (5 averismente), 

se sanctioneaza echipa Eliade cu 

penalitate sportiva 80 de lei. 

20 
ACSU Poli – Cadet 

Cupa Romaniei 
Negru Ionut 

Pentru lovirea unui adversar, se 

sanctioneaza jucatorul Negru 

Ionut (Cadet) cu suspendare 3 

etape si penalitate sportiva 100 

lei. 

21 

CSS1 – Micii 

Fotbalisti 

2004 

contestatie Termen 18.10.2017 

 

 

 

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

website. 


