
ASOCIATIA MUNICIPALA DE FOTBAL BUCURESTI 

COMISIA DE DISCIPLINA 

 

Lista cauzelor aflate pe rol in sedinta din 17.05.2017, ora 12:00 

 

Nr. 

crt. 
Dosar/meci Parti Solutia 

1 
Termo 

Liga 4 
Raduca Madalin 

Pentru primirea celui de-al 

patrulea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Raduca Madalin 

(Termo) cu suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva 150 lei. 

2 
Atletico 

Liga 5 
Drumer Razvan 

Pentru primirea celui de-al 

patrulea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Drumer Razvan 

(Atletico) cu suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva 120 lei. 

3 

Atletico – Miscarea 

CFR 

Liga 5 

Vasile Caciureac 

Comportare neregulamentara 

Pentru parasirea spatiului tehnic, 

se sanctioneaza antrenroul Vasile 

Caciureac cu suspendare 1 etapa 

si penalitate sportiva 100 de lei. 

Pentru primirea a 5 avertismente 

in cursul aceluiasi joc, se 

sanctioneaza echipa Miscarea 

CFR cu penalitate sportiva 120 de 

lei. 

4 

Venus 1914 – 

Romprim 

Liga 4 

Saeed Nazer 

Pentru comportare violenta, se 

sanctioneaza jucatorul Saeed 

Nazer (Venus) cu suspendare 2 

etape si penalitate sportiva 150 de 

lei. 

5 
Olimpic – Comprest 

Liga 4 
Mihalache Mihai Florian 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment, se sanctioneaza 

jucatorul Mihalache Mihai Florian 

(Olimpic) cu suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva 100 de lei. 

Pentru primirea a 5 avertismente 

in cursul aceluiasi joc, se 

sanctioneaza echipa Olimpic cu 

penalitate sportiva 150 de lei. 



6 

AFC Asalt – AFC 

Rapid 

Liga 5 

Comportare neregulamentara 

Pentru primirea a 5 avertismente 

in cursul aceluiasi joc, se 

sanctioneaza echipele AFC Asalt 

si AFC Rapid cu penalitate 

sportiva 120 de lei fiecare. 

7 

LPS Mircea Eliade – 

ASF Micii Fotbalisti 

2000 

Ciobeica Madalin 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment, se sanctioneaza 

jucatorul Ciobeica Madalin 

(Mircea Eliade) cu suspendare 1 

etapa si penalitate sportiva 50 de 

lei. 

8 
ARD Snagov – CSS 4 

2003/2 
contestatie 

Admite contestatia formulata de 

echipa gazda, ARD Snagov. 

Omologheaza rezultatul jocului cu 

scorul de 3-0 in favoarea echipei 

ARD Snagov. Sanctioneaza 

echipa CSS 4 cu penalitate 

sportiva 150 de lei. 

9 

Concordia Chiajna – 

Sf. Pantelimon 

1998/1999 

Lupescu Andrei 

Pentru oprirea unei situatii clare 

de a marca, se sanctioneaza 

jucatorul Lupescu Andrei (Sf. 

Pantelimon) cu suspendare 1 

etapa si penalitate sportiva 50 de 

lei. 

10 
Progresul – CSS 6 

2000 

Balan Mihai 

Marinas Mihai 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul Balan 

Mihai (Progresul) cu suspendare 1 

etapa si penalitate sportiva 50 de 

lei. 

Pentru fault grosolan, se 

sanctioneaza jucatorul Marinas 

Mihai cu suspendare 2 etape si 

penalitate sportiva 80 de lei. 

11 

Sport Team – 

Milanneto 

Liga 5 

Gheorghe Valentin 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul 

Gheorghe Valentin (Sport Team) 

cu suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 50 de lei. 

12 

Sportul Studentesc – 

Progresul 1944 

Spartac 

2004 

neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa 

Sportul Studentesc cu pierderea 

jocului prin forfait si penalitate 

sportiva 150 de lei. 

13 Elite FA 2 – ASTC neprezentare Pentru neprezentarea la un joc 



Champion 

2004 

oficial, se sanctioneaza echipa 

Elite cu pierderea jocului prin 

forfait si penalitate sportiva 150 

de lei. 

14 

Sport Team – Vointa 

Buf. 

2005 

neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa 

Sport Team cu pierderea jocului 

prin forfait si penalitate sportiva 

150 de lei. 

15 
Inizio – Vointa Buc. 

2006 
neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa 

Vointa Bucuresti cu pierderea 

jocului prin forfait si penalitate 

sportiva 150 de lei. 

16 
Delcea – Ilie Oana 

2006 
neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa Ilie 

Oana cu pierderea jocului prin 

forfait si penalitate sportiva 150 

de lei. 

17 

Sportul Studentesc – 

Astra Kids 

2007 

neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa 

Sportul Studentesc cu pierderea 

jocului prin forfait si penalitate 

sportiva 150 de lei. 

18 

Dinamo 1948 – Tinere 

Sperante 

2005 

neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa 

Tinere Sperante cu pierderea 

jocului prin forfait si penalitate 

sportiva 150 de lei. 

19 

Regal Sport – Real 

Crangasi 

2008 

neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa 

Regal Sport cu pierderea jocului 

prin forfait si penalitate sportiva 

150 de lei. 

20 

Athletic Juniors – 

Atletico Bucuresti 

2005 

neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa 

Atletico Bucuresti cu pierderea 

jocului prin forfait si penalitate 

sportiva 150 de lei. 

21 
Concordia – Pro Activ 

2005 
Arman Karamian 

Pentru parasirea spatiului tehnic, 

se sanctioneaza antrenorul Arman 

Karamian cu suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva 100 de lei. 

22 
Rusanu – Intergalaxy 

2010 
neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipele 

Rusanu si Intergalaxy cu 



pierderea jocului prin forfait si 

penalitate sportiva 150 de lei 

fiecare. 

23 

Regal Sport – Cosmo 

Sport 

2010 

neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipele 

Regal Sport si Comso Sport cu 

pierderea jocului prin forfait si 

penalitate sportiva 150 de lei 

fiecare. 

24 

Constructorul – Regal 

Sport 

2006 

neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa 

Constructorul cu pierderea jocului 

prin forfait si penalitate sportiva 

150 de lei. 

25 
CSS 4 – Juniorul 55 

2005 
neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa 

Juniorul 55 cu pierderea jocului 

prin forfait si penalitate sportiva 

150 de lei. 

26 
Tinere Sperante  

2005 
neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa 

Tinere Sperante cu pierderea 

jocului prin forfait si penalitate 

sportiva 150 de lei. 

27 
Real New – Antilopa 

2005 
neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa 

Real New cu pierderea jocului 

prin forfait si penalitate sportiva 

150 de lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

website. 


