
 ASOCIATIA MUNICIPALA DE FOTBAL BUCURESTI 

COMISIA DE DISCIPLINA 

 

Lista cauzelor aflate pe rol in sedinta din 21.09.2016, ora 14:30 

 

Nr. 

crt. 
Dosar/meci Parti Solutia 

1 
CS Victoria – Romprim 

Liga 4 
Romprim, neprezentare 

Pentru neprezentarea numarului 

minim de carnete de joc in conditii 

regulamentare, se sanctioneaza 
echipa Romprim cu pierderea jocului 

prin forfait si penalitate sportiva 75 

de lei. 

2 

Tractiunea – Sport 

Team 

Liga 5 

Contestatie 
Marina Carol 

Tudorache Mihai 

Opritoiu Catalin 
Sinca Dragos 

Respinge contestatia formulata de 

echipa Sport Team, cu privire la 

substituirea jucatorului Matei Marius, 

ca neintemeiata. 
 

Pentru comportare violenta (lovirea 

unui adversar), se sanctioneaza 
jucatorul Tudorache Mihai cu 

suspendare 2 etape si penalitate 

sportiva 80 de lei. 

 
Pentru injurii aduse arbitrului jocului, 

se sanctioneaza jucatorul Sinca 

Dragos cu suspendare 2 etape si 
penalitate sportiva 80 de lei. 

 

Pentru injurii aduse arbitrului jocului, 
se sanctioneaza jucatorul Opritoiu 

Catalin cu suspendare 2 etape si 

penalitate sportiva 80 de lei. 

 
Pentru injurii aduse arbitrului jocului, 

se sanctioneaza jucatorul Marina 

Carol cu suspendare 2 etape si 
penalitate sportiva 80 de lei. 

3 
AFC Rapid – FC Asalt 

Cupa Romaniei 

Iosif Mihai 

Barbu Adrian 

Pentru comportare violenta, se 

sanctioneaza jucatorul Barbu Adrian 

cu suspendare 2 etape si penalitate 
sportiva 250 de lei. 

 

Pentru comportare violenta si 
patrunderea in spatiul de joc, se 

sanctioneaza antrenorul secund al 



echipei AFC Rapid, Iosif Mihai, cu 

suspendare 2 etape si penalitate 

sportiva 250 de lei. 

4 

Benfica Noua Generatie 

– Milanneto 
Liga 5 

Milanneto, neprezentare 

Pentru neprezentarea la joc, se 

sanctioneaza echipa Milanneto cu 

pierderea jocului prin forfait si  

penalitate sportiva 150 lei. 

5 
Electroaparataj – 

Sportul Studentesc 

Liga 4 

Sportul Studentesc, neprezentare 

Pentru neprezentarea la joc, se 

sanctioneaza echipa Sportul Stud. cu 

pierderea jocului prin forfait si  
penalitate sportiva 150 lei. 

6 VK Soccer – FC Asalt 
Comportare neregulamentara FC 

Asalt (5 cartonase galbene) 

Neacsu Iulian 

Pentru primirea a 5 avertismente in 

cursul aceluiasi joc, se sanctioneaza 

echipa FC Asalt cu penalitate 
sportiva 100 de lei. 

 

Pentru primirea celui de-al doilea 

cartonas galben in cursul aceluiasi 
joc, se sanctioneaza jucatorul Neacsu 

Iulian (FC Asalt) cu suspendare 1 

etapa si penalitate sportiva 100 de lei. 

7 
ASSC Rapid – Unirea 

Dobroesti 

Comportare neregulamentara FC 

Asalt (5 cartonase galbene) 

Pentru primirea a 5 avertismente in 

cursul aceluiasi joc, se sanctioneaza 

echipa ASSC Rapid cu penalitate 

sportiva 100 de lei. 

8 
AS Termo – Progresul 

Bucuresti 
Sidek Mustafa (Progresul) 
Blendea Cristian (Termo) 

Pentru scuiparea unui adversar, se 

sanctioneaza jucatorul Sidek Mustafa 

cu suspendare 2 etape si penalitate 
sportiva 200 de lei. 

 

Pentru comportare violenta, se 

sanctioneaza jucatorul Blendea 
Cristian cu suspendare 2 etape si 

penalitate sportiva 200 de lei. 

9 
Power Team - 

Champion 
Joc intrerupt 

Omologheaza rezultatul cu scorul din 
teren din momentul intreruperii, 

respectiv 6-0 in favoarea echipei 

Power Team. 

 
Pentru descompletarea echipei cu 

buna stiinta, se sanctioneaza echipa 

Champion cu penalitate sportiva 150 
de lei. 

10 

CS Electrica – Venus 

1914 

Liga 4 

Luiceanu Mihai 

Pentru oprirea unei situatii clare de a 

marca, se sanctioneaza jucatorul 

Luiceanu Mihai cu suspendare 1 
etapa si penalitate sportiva 100 de lei. 

11 
Metaloglobus – Olimpic 

Liga 4 
Hanec Mihail 

Pentru oprirea unei situatii clare de a 

marca, se sanctioneaza jucatorul 
Hanec Mihail cu suspendare 1 etapa 

si penalitate sportiva 100 de lei. 



12 

ACS Sport Team – 

Concordia Chiajna, 
2003 I 

Joitoiu Rares (Sport Team) 

Pentru primirea celui de-al doilea 

cartonas galben in cursul aceluiasi 

joc, se sanctioneaza jucatorul Joitoiu 
Rares cu suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva 50 de lei. 

13 
CS Dinamo – Galaxya 

Liga 5 
Neprezentare 

Pentru neprezentarea la joc, se 

sanctioneaza echipa Galaxya cu 
pierderea jocului prin forfait si  

penalitate sportiva 150 lei. 

14 
AS Nefele – CS Derby 

2002 
Neprezentare 

Pentru neprezentarea numarului 
minim de carnete la joc, se 

sanctioneaza echipa CS Derby cu 

pierderea jocului prin forfait si 

penalitate sportiva 150 de lei. 

15 
AFC Calcio – FC 

Voluntari 

2002 

Craciun Stefan 

Pentru parasirea suprafetei tehnice, se 

sanctioneaza antrenorul Craciun 

Stefan cu suspendare 2 etape si 

penalitate sportiva 100 de lei. 

16 

Concordia Chiajna – CS 

Dinamo 
2001 

Grigore Darius 

Pentru primirea celui de-al doilea 

cartonas galben in cursul aceluiasi 

joc, se sanctioneaza jucatorul Grigore 
Darius (CS Dinamo) cu suspendare 1 

etapa si penalitate sportiva 50 de lei. 

17 

Concordia Chiajna – 

LPS Mircea Eliade  
98-99 

Matei Alexandru 

Pentru primirea celui de-al doilea 

cartonas galben in cursul aceluiasi 
joc, se sanctioneaza jucatorul Matei 

Andrei (Concordia Chiajna) cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 
sportiva 50 de lei. 

18 

Proprogresul Ilie Rontea 

– Venus 1914 
98-99 

Bardes Alexandru 

Pentru primirea celui de-al doilea 

cartonas galben in cursul aceluiasi 

joc, se sanctioneaza jucatorul Bardes 
Alexandru (Venus) cu suspendare 1 

etapa si penalitate sportiva 50 de lei. 

19 

SF. Pantelimon – 

Arsenal Sport  
2001 

Penciu David 

Pentru primirea celui de-al doilea 

cartonas galben in cursul aceluiasi 
joc, se sanctioneaza jucatorul Penciu 

David (Sf. Pantelimon) cu suspendare 

1 etapa si penalitate sportiva 50 de 
lei. 

20. 
Viitorul – CS Victoria 

2000 
Neprezentare 

Pentru neprezentarea la joc, se 

sanctioneaza echipa CS Victoria cu 

pierderea jocului prin forfait si  
penalitate sportiva 150 lei. 

21. 

Progresul 1944 Spartac 

– Lic. Tehn. Sf. 

Pantelimon 
98-99 

Contestatie 

Pentru substituirea jucatorului Lefter 

Catalin, se sanctioneaza echipa 
Progresul 1944 Spartac cu pierderea 

jocului prin forfait si penalitate 

sportiva 100 de lei.  

22. AS Real New – Chelsea Contestatie Respinge contestatia introdusa de 



Buc. echipa Chelsea Bucuresti ca 

netimbrata. 

23. 
Young Tigers – Chelsea 

Buc. 
Contestatie 

Respinge contestatia introdusa de 
echipa Chelsea Bucuresti ca 

netimbrata. 

24. 

LPS Mircea Eliade – 

Sportu Studentesc 

2009 verde 

Neprezentare 

Pentru neprezentarea la joc, se 

sanctioneaza echipa Sportul 
Studentesc cu pierderea jocului prin 

forfait si  penalitate sportiva 150 lei. 

 

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


