
ASOCIATIA MUNICIPALA DE FOTBAL BUCURESTI 

COMISIA DE DISCIPLINA 

 

Lista cauzelor aflate pe rol in sedinta din 25.05.2017, ora 11:00 

 

Nr. 

crt. 
Dosar/meci Parti Solutia 

1 

Milanneto – CSA 

Steaua 

2001/1 

neprezentare 

Pentru neprezentarea la joc cu 

numarul minim de jucatori, se 

sanctioneaza echipa Milanneto cu 

pierderea jocului prin forfait si 

penalitate sportiva 150 de lei. 

2 

FC 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. 

3 
Cautis – Calcio 

2002/1 
Stoica Bogdan Cristian 

Pentru comportare violenta, se 

sanctioneaza jucatorul Stoica 

Bogdan Cristian (Cautis) cu 

suspendare 2 etape si penalitate 

sportiva 80 de lei. 

4 
Progresul – Romprim 

Liga 4 
Descompletare echipa 

Pentru imposibilitatea de a 

continua jocul, sanctioneaza 

echipa Romprim cu penalitate 

sportiva 150. 

Omologheaza rezultatul jocului cu 

scorul de la momentul 

intreruperii, respectiv 8-1 in 

favoarea echipei gazda. 

5 

Power Team – 

Atletico 

Liga 5 

Gulioiu Catalin 

Anghel Ionel 

Pentru eliminarea de pe terenul de 

joc, se sanctioneaza jucatorul 

Gulioiu Catalin (Atletico) cu 

suspendare 2 etape si penalitate 

sportiva 100 de lei. 

Pentru refuzul de a semna raportul 

de joc, se sanctioneaza delegatul 

echipei oaspete cu avertisment. 

6 
Sportul St. – Electrica 

Liga 4 
Mitroi Ionut Sorin 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment, se sanctioneaza 

jucatorul Mitroi Ionut Sorin 

(Electrica) cu suspendare 1 etapa 



si penalitate sportiva 100 de lei. 

7 

Vis de Bucuresti – 

Sport Team 

Liga 5 

Bucur Bogdan 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul Bucur 

Bogdan (Sport Team) cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 80 de lei. 

8 
Comprest 

Nita Florin 
4 avertismente 

Pentru primirea celui de-al 

patrulea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Nita Florin (Comprest) 

cu suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 150 de lei. 

9 
Badulescu Silviu 

Metaloglobus 
4 avertismente 

Pentru primirea celui de-al 

patrulea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Badulescu Silviu 

(Metaloglobus) cu suspendare 1 

etapa si penalitate sportiva 150 de 

lei. 

10 
Laslu Alexandru 

Sport Team 
4 avertismente 

Pentru primirea celui de-al 

patrulea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Laslu Alexandru (Sport 

Team) cu suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva 120 de lei. 

11 
Turbatu Alin 

Regal Sport 
4 avertismente 

Pentru primirea celui de-al 

patrulea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Turbatu Alin (Regal 

Sport) cu suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva 150 de lei. 

12 
Plesoianu Iulian 

Termo 
9 avertismente 

Pentru primirea celui de-al 

noualea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Plesoianu Iulian (Termo) 

cu suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 80 de lei. 

13 

Electrica – Regal 

Sport 

Liga 4 

Boian Alexandru 

Pentru comportare violenta, se 

sanctioneaza jucatorul Boian 

Alexandru (Electrica) cu 

suspendare 2 etape si penalitate 

sportiva 200 de lei. 

14 

ASSC Rapid – ACS 

Unirea 

Liga 5 

Ungureanu Catalin 

Pentru comportare violenta, se 

sanctioneaza jucatorul Ungureanu 

Catalin (Rapid) cu suspendare 2 



etape si penalitate sportiva 200 de 

lei. 

15 

Benfica Noua Gen. – 

Vis de Bucuresti 

Liga 5 

Avram Adrian Gabriel 

Pentru comportare violenta, se 

sanctioneaza jucatorul Avram 

Adrian Gabriel (Benfica)) cu 

suspendare 2 etape si penalitate 

sportiva 150 de lei. 

16 

Intergalaxy – Regal 

Sport 

2010 II 

neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza ambele 

echipe cu pierderea jocului prin 

forfait si penalitate sportiva 150 

de lei. 

17 

Regal Sport – Young 

Tigers 

2010 II 

neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza ambele 

echipe cu pierderea jocului prin 

forfait si penalitate sportiva 150 

de lei. 

18 

Cosmo Sport – 

Intergalaxy 

2010 

neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza ambele 

echipe cu pierderea jocului prin 

forfait si penalitate sportiva 150 

de lei. 

19 
Pro Aktiv – Chelsea 

2010 
neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza ambele 

echipe cu pierderea jocului prin 

forfait si penalitate sportiva 150 

de lei. 

20 

Progresul Spartac – 

Mexic 

2006 albastru 

Mihai Dan Alin 

Pentru parasirea spatiului tehnic, 

se sanctioneaza antrenorul Mihai 

Dan Alin (Progresul Spartac) cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 100 de lei. 

21 
GVD – Termo 

2009 
neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa 

GVD cu pierderea jocului prin 

forfait si penalitate sportiva 150 

de lei. 

22 

Pro Activ – 

Intergalaxy 

2008 

neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa 

Intergalaxy cu pierderea jocului 

prin forfait si penalitate sportiva 

150 de lei. 

23 

Dinamo 1948 – 

Juniorul 2014 

2008 

neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa 

Juniorul 2014 cu pierderea jocului 

prin forfait si penalitate sportiva 



150 de lei. 

24 

CSA Steaua – Pro 

Team 

2004 

Costache Gabriel Lucian 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluias joc, 

se sanctioneaza jucatorul 

Costache Gabriel Lucian (CSA 

Steaua) cu suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva 50 de lei. 

25 
Nefele – Regal Sport 

2002 

Atanasoaiei Valentin 

Popescu Octavian 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluias joc, 

se sanctioneaza jucatorul 

Atanasoaiei Valentin (Nefele) cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 50 de lei. 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluias joc, 

se sanctioneaza jucatorul Popescu 

Octavian (Regal Sport) cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 50 de lei. 

26 

Dinamo – Marius 

Lacatus 

2003 

Dorobantu David Gabriel 

Pentru injurii aduse brigazii de 

arbitri, se sanctioneaza jucatorul 

Dorobantu David Gabriel (Marius 

Lacatus) cu suspendare 2 etape si 

penalitate sportiva 100 de lei. 

27 

Micii Fotbalisti – CSS 

2 

2000 

Radu Andrei Cristian 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluias joc, 

se sanctioneaza jucatorul Radu 

Andrei Cristian (CSS 2) cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 50 de lei. 

28 
Unirea – ARD 

2003 
neprezentare Amana pronuntarea 31.05.2017 

29 
Derby – Cautis 

2002 
neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa 

Derby cu pierderea jocului prin 

forfait si penalitate sportiva 150 

de lei. 

30 

Young Steaua – ASF 

Panduru 

2004 

contestatie 

Admite constestatia formulata de 

Young Steaua, cf. Art. 26 alin. 4 

din ROAF. Omologheaza 

rezultatul jocului cu scorul de 3-0 

in favoarea echipei gazda. 

Sanctioneaza echipa oaspete cu 

penalitate sportiva 300 de lei. 

31 
Progresul Spartac – 

Victoria 2010 
contestatie 

Admite constestatia formulata de 

Victoria 201, cf. Art. 26 alin. 4 



2004 din ROAF. Omologheaza 

rezultatul jocului cu scorul de 3-0 

in favoarea echipei oaspete. 

Sanctioneaza echipa gazda cu 

penalitate sportiva 100 de lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

website. 


