
 ASOCIATIA MUNICIPALA DE FOTBAL BUCURESTI 

COMISIA DE DISCIPLINA 

 

Lista cauzelor aflate pe rol in sedinta din 16.11.2016, ora 14:30 

 

Nr. 

crt. 
Dosar/meci Parti Solutia 

1 
Stefan Vlad 

Venus 
Cumul 4 avertismente 

Pentru primirea celui de-al patrulea 

avertisment in cursul aceluiasi sezon, 

se sanctioneaza jucatorul Stefan Vlad 

(Venus) cu suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva 120 de lei. 

2 
Perju Teodor 

Comprest 
Cumul 4 avertismente 

Pentru primirea celui de-al patrulea 

avertisment in cursul aceluiasi sezon, 

se sanctioneaza jucatorul Perju 

Teodor (Comprest) cu suspendare 1 

etapa si penalitate sportiva 120 de lei. 

3 
Rapanu Claudiu 

Sportul Studentesc 
Cumul 4 avertismente 

Pentru primirea celui de-al patrulea 

avertisment in cursul aceluiasi sezon, 

se sanctioneaza jucatorul Rapanu 

Claudiu (Sportul Studentesc) cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 120 de lei. 

4 
Venus – Progresul 2005 

Liga 4 

Venus 

Comportare neregulamentara 

Pentru primirea a 7 avertismente in 

cursul aceuliasi joc, se sanctioneaza 

echipa Venus cu penalitate sportiva 

160 de lei. 

5 
Asalt – CS Dinamo 

Liga 5 

CS Dinamo 

Comportare neregulamentara 

Pentru primirea a 5 avertismente in 

cursul aceluiasi joc, se sanctioneaza 

echipa CS Dinamo cu penalitate 

sportiva 100 de lei. 

6 

CS Electrica – AS 

Electroaparataj 

Liga 4 

Antal Mihai 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, se 

sanctioneaza jucatorul Antal Mihai 

(Electroaparataj) cu suspendare 1 

etapa si penalitate sportiva 100 de lei. 

7 

ASF Fratia – Progresul 

1994 Spartac 

Liga 4 

ASF Fratia 

neprezentare 

Pentru neprezentarea la jocul 

programat, se sanctioneaza echipa 

ASF Fratia cu pierderea jocului prin 

forfait si penalitate sportiva 150 de 

lei. 

8 
Tractiunea – Champion 

Liga 5 

Dumitru Daniel 

Matei Marius 

Cruceanu Sergiu 

Chelaru Mihai 

Radoi Silviu 

Pentru descompletarea echipei, 

sanctioneaza echipa Champion cu 

pierderea jocului prin forfait si 

penalitate sportiva 150 de lei. 

 



Soare Mirel 

Dumitru Mihai 

Pentru comportare violenta, in urma 

provocarii, se santioneaza jucatorul 

Matei Marius (Tractiunea) cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 100 de lei. 

 

Pentru comportare violenta, se 

sanctioneaza jucatorul Dumitru 

Daniel (Tractiunea) cu suspendare 2 

etape si penalitate sportiva 140 de lei. 

 

Pentru comportare violenta, se 

sanctioneaza jucatorul Dumitrascu 

Mihai (Champion) cu suspendare 1 

etapa si penalitate sportiva 100 de lei. 

 

Pentru comportare violenta, se 

sanctioneaza jucatorul Soare Mirel 

(Champion) cu suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva 100 de lei. 

 

Pentru comportare violenta, se 

sanctioneaza jucatorul Chelaru Mihai 

Alexandru (Champion) cu suspendare 

1 etapa si penalitate sportiva 100 de 

lei. 

 

Pentru comportare violenta, se 

sanctioneaza jucatorul Radoi Silviu 

(Champion) cu suspendare 2 etape si 

penalitate sportiva 140 de lei. 

 

Pentru comportare violenta, se 

sanctioneaza jucatorul Cruceanu 

Sergiu (Champion) cu suspendare 16 

etape si penalitate sporitva 300 de lei. 

9 

Atletico – Progresul 

1944 Spartac 

Liga 5 

Progresul 1944 Spartac 

Stan Adrian 

Manolescu Razvan 

Dumitrescu Alexandru 

Voicu Marius 

Joc intrerupt 

Respinge contestatia formulata de 

echipa Atletico ca nefondata. 

 

Omologheaza scorul jocului cu 3-0 in 

favoarea echipei Progresul 1944 

Spartac, datorita opririi jocului din 

cauze imputabile echipei gazda. 

 

Pentru comportare violenta, se 

sanctioneaza jucatorul Stan Adrian 

(Atletico) cu suspendare 3 etape si 

penalitate sportiva 160 de lei. 

 

Pentru comportare violenta, se 

sanctioneaza jucatorul Manolescu 



Razvan (Atletico) cu suspendare 2 

etape si penalitate sportiva 120 de lei. 

 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, se 

sanctioneaza jucatorul Dumitrescu 

Alexandru (Progresul Spartac) cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 100 de lei. 

 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, se 

sanctioneaza jucatorul Voicu Marian 

(Progresul Spartac) cu suspendare 1 

etapa si penalitate sportiva 100 de lei. 

10 

ASSC Rapid – AFC 

Rapid 

Liga 5 

Joc intrerupt 

Termen, 30.11.2016, pentru 

comunicarea informatiilor relevante 

de la Jandarmeria Romana. 

11 

Constructorul – Ilie 

Oana 

2006 galben 

neprezentare 

Pentru neprezentarea la joc, se 

sanctioneaza echipa Constructorul cu 

pierderea jocului prin forfait si 

penalitate sportiva 150 de lei. 

12 

Young Steaua – 

Prosport Focsani 

2004 rosu 

neprezentare 

Pentru neprezentarea la joc, se 

sanctioneaza echipa Young Steaua cu 

pierderea jocului prin forfait si 

penalitate sportiva 150 de lei. 

 

Pentru neprezentarea la joc, se 

sanctioneaza echipa Prosport Focsani 

cu pierderea jocului prin forfait si 

penalitate sportiva 150 de lei. 

13 
Elite – Dinamo 1948 

2004 I 
contestatie Termen 23.11.2016 

14 
CS Angels – Antilopa 

2007 verde 
Joc intrerupt 

Sanctioneaza echipa Antilopa cu 

pierderea joculu prin forfait si 

penalitate sportiva 150 de lei. 

 

Pentru faptele propriilor suporteri, 

sanctioneaza echipa Antilopa cu un 

ultim avertisment. 

15 CSS 1 – Antilopa II Vaidean Alexandru 

Pentru parasirea spatiului tehnic, se 

sanctioneaza antrenorul Vaidean 

Alexandru cu suspendare 2 etape si 

penalitate sportiva 100 de lei. 

16 
FC Mario – CS Delcea 

2003/3 
Ioana Daniel 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment, se sanctioneaza jucatorul 

Ioana Daniel (FC Mario) cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 50 de lei. 

17 
Vointa Buftea – Vointa 

Bucuresti 
neprezentare 

Pentru neprezentarea la joc, se 

sanctioneaza echipa Vointa Bucuresti 



2002 cu pierderea jocului prin forfait si 

penalitate sportiva 150 de lei. 

18 

Milanneto – Vointa 

Crevedia 

2001/2 

neprezentare 

Pentru neprezentarea la joc, se 

sanctioneaza echipa Milanneto cu 

pierderea jocului prin forfait si 

penalitate sportiva 150 de lei. 

19 

FC Rusanu – CS 

Otopeni 

98-99 

Iordan Bogdan 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment, se sanctioneaza jucatorul 

Iordan Bogdan (CS Otopeni) cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 50 de lei. 

20 

CSS 1 – Concordia 

Chiajna 

98-99 

Pirvu Marian 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment, se sanctioneaza jucatorul 

Pirvu Marian (Concordia Chiajna) cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 50 de lei. 

21 
Electroaparataj – Fratia 

Liga 4 
neprezentare 

Pentru neprezentarea la jocul 

programat, se sanctioneaza echipa 

ASF Fratia cu pierderea jocului prin 

forfait si penalitate sportiva 150 de 

lei. 

 

Intrucat aceasta este a doua 

neprezentare in editia de campionat 

in curs, dispune excluderea din 

competitie si retrogradarea in 

categoria imediat inferioara. 

 

Constata ca aceasta situatie a 

intervenit in timpul turului si 

anuleaza toate rezultatele jocurilor 

desfasurate anterior. 

22 
Sportul Studentesc – AS 

Termo 
Varga Gabriel 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment, se sanctioneaza jucatorul 

Varga Gabriel (Sportul Studentesc) 

cu suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 100 de lei. 

 

Pentru comportament nesportiv si 

refuzul de a semna raportul de 

arbitraj, se sanctioneaza delegatul 

echipei Sportul Studentesc, Ghita 

Sabin, cu penalitate sportiva 100 de 

lei. 

23 
Comprest – Olimpic 

Liga 4 
Slave Ionut 

Pentru oprirea unei situatii clare de a 

marca, se sanctioneaza jucatorul 

Slave Ionut (Comprest) cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 100 de lei. 

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


