
ASOCIATIA MUNICIPALA DE FOTBAL BUCURESTI 

COMISIA DE DISCIPLINA 

 

Lista cauzelor aflate pe rol in sedinta din 26.04.2017, ora 12:00 

 

Nr. 

crt. 
Dosar/meci Parti Solutia 

1 
Radu Cezar 

Sportul Studentesc 
4 avertismente 

Pentru primirea celui de-al 

patrulea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Radu Cezar (Sportul 

Studentesc) cu suspendare 1 etapa 

si penalitate sportiva 150 lei. 

2 
Gabor Matei 

Tricolor 
4 avertismente 

Pentru primirea celui de-al 

patrulea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Gabor Matei (Tricolor) 

cu suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 150 lei. 

3 

Miscarea CFR – 

Power Team 

Liga 5 

Comp. nereg. 

Pentru primirea a 5 avertismente 

in cursul aceluiasi joc, se 

sanctioneaza echipa Miscarea 

CFR cu penalitate sportiva 120 de 

lei. 

Pentru oprirea unei situatii clare 

de a marca, se sanctioneaza 

jucatorul Gheorghe Constantin 

Cosmin (Power Team) cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 80 de lei. 

4 

CS Cadet – CS 

Dinamo 

Liga 5 

Branoiu Alexandru 

Pentru comportare violenta, se 

sanctioneaza jucatorul Branoiu 

Alexandru (CS Dinamo) cu 

suspendare 2 etape si penalitate 

sportiva 120 de lei. 

5 
Unirea – ASSC Rapid 

Liga 5 

Stanciu Claudiu Gabriel 

Marin Oprea Florian 

Pentru comportare violenta si 

injurii aduse arbitrului jocului, se 

sanctioneaza jucatorii Stanciu 

Claudiu Gabriel si Marin Oprea 

Florian (ambii Unirea) cu 

suspendare 3 etape si penalitate 

sportiva 200 de lei fiecare. 



6 

Elie Radu – Sf. 

Pantelimon 

98-99 

Neasig. asistenta medicala 

Pentru neasigurarea asistentei 

medicale, se sanctioneaza echipa 

Elie Radu cu pierderea jocului 

prin forfait si penalitate sportiva 

150 de lei. 

7 
Arsenal Sport – CS 

Dinamo 
Radu Robert Florin 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul Radu 

Robert Florin (Arsenal Sport) cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 50 de lei. 

8 

Dragos Plopeanu – 

Cosmo Sports 

2007 galben 

Neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial cu numarul minim de 

carnete de joc si viza medicala, se 

santioneaza echipa Cosmo Sports 

cu pierderea jocului prin forfait si 

penalitate sportiva 150 de lei. 

9 

Arsenal Sports – 

Antilopa 

2007 verde 

neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa 

Antilopa cu pierderea jocului prin 

forfait si penalitate sportiva 150 

de lei. 

10 
Zamsport – I Sport 

2006 alb 
neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa I 

Sport cu pierderea jocului prin 

forfait si penalitate sportiva 150 

de lei. 

11 
Regal Sport – Chelsea 

2010 
neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa 

Regal Sport cu pierderea jocului 

prin forfait si penalitate sportiva 

150 de lei. 

12 

Initial – Tinere 

Sperante 

2004 

neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa 

Initial cu pierderea jocului prin 

forfait si penalitate sportiva 150 

de lei. 

13 
Dan Chilom – Chiajna 

2001 

Voicu Antonio 

Radu Cristian Octavian 

Pentru primirea celui de-al doila 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul Voicu 

Antonio (Dan Chilom) cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 50 

de lei. 

Pentru comportare violenta si 

injurii aduse brigazii de arbitri, se 

sanctioneaza jucatorul Radu 



Cristian Octavian cu suspendate 6 

etape si penalitate sportiva 300 de 

lei. 

14 

CSS 6 – Proprogresul 

Ilie Rontea 

98/99 

Gavanescu Robert 

incidente 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul 

Gavanescu Robert (Proprogresul 

Ilie Rontea) cu suspendare 1 etapa 

si penalitate sportiva 50 de lei, iar 

pentru injurii aduse brigazii de 

arbitri cu suspendare 2 etape si 

penalitate 150 de lei. Sanctiunea 

finala fiind de suspendare 3 etape 

si penalitate sportiva 200 de lei. 

 

Pentru deficiente in organizarea 

jocului (lipsa masuri de 

securitate), se sanctioneaza echipa 

CSS 6 cu pierderea jocului prin 

forfait. 

15 
Progresul 1944 

Spartac - Olimpic 
Contestatie 

Respinge contestatia introdusa ca 

netaxata. 

16 
Elite – Voinicelul 

2010 
neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa 

Elite cu pierderea jocului prin 

forfait si penalitate sportiva 150 

de lei. 

17 
Valencia – Vointa Cr. 

2010 
neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa 

Vointe Cr. cu pierderea jocului 

prin forfait si penalitate sportiva 

150 de lei. 

18 

Best Team – 

Milanneto 

2005 albastru 

neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa 

Milanneto cu pierderea jocului 

prin forfait si penalitate sportiva 

150 de lei. 

19 

Ajax Noua Generatie 

– New Stars 

2006 I 

Burete Mario 

Bold Stefan 

Pentru comportare violenta 

(lovirea adversarului) se 

sanctioneaza jucatorii Burete 

Mario (New Stars) si Bold Stefan 

(Ajax Noua Generatie) cu 

suspendare 2 etape si penalitate 

sportiva 80 de lei fiecare. 

20 
Prosport – Regal 

Sport 
neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa 



2010 2 Regal Sport cu pierderea jocului 

prin forfait si penalitate sportiva 

150 de lei. 

21 

Vointa Cr. – 

Milanneto 

2001 2 

neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa 

Milanneto cu pierderea jocului 

prin forfait si penalitate sportiva 

150 de lei. 

22 
3 Kids Sport - 

Comprest 
Damsa Rares 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul Damsa 

Rarest (Comprest) cu suspendare 

1 etapa si penalitate sportiva 50 de 

lei. 

23 

LPS Mircea Eliade – 

Dinamo 

2003 I 

Dumitru Eduard 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul Dumitru 

Eduard (Mircea Eliade) cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 50 de lei. 

24 

Galactik FK – 

Intergalaxy 

2009 albastru 

neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa 

Intergalaxy cu pierderea jocului 

prin forfait si penalitate sportiva 

150 de lei. 

25 
Lider – Chelsea 

2009 albastru 
neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipele 

Lider si Chelsea cu pierderea 

jocului prin forfait si penalitate 

sportiva 150 de lei fiecare. 

26 

FC FCSB – Regal 

Sport Bucuresti 

2008 seria 1 

neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa 

Regal Sport cu pierderea jocului 

prin forfait si penalitate sportiva 

150 de lei. 

27 
Prosport – Elite FA 

2004 seria 1 
neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa 

Elite FA cu pierderea jocului prin 

forfait si penalitate sportiva 150 

de lei. 

28 

Juniorul 2014 – 

Marius Lacatus 

2003 seria 2 

Bardas Andrei Stefan 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul Bardas 

Andrei Stefan (Marius Lacatus) 

cu suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 50 de lei. 



29 

LPS Mircea Eliade – 

Sport Team 

2003 seria 1 

Voican Niculae 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul Voican 

Niculae (Mircea Eliade) cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 50 de lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

website. 


