
ASOCIATIA MUNICIPALA DE FOTBAL BUCURESTI 

COMISIA DE DISCIPLINA 

 

Lista cauzelor aflate pe rol in sedinta din 26.09.2018 

 

Nr. 

crt. 
Dosar/meci Parti/obiect Solutia 

1 

Delcea – Palatul 

Copiilor 

2007 galben 

Badalau Viorel 

Pentru injurii aduse brigazii de 

arbitri, se sanctioneaza antrenorul 

Badalau Viorel (Palatul Copiilor) 

cu suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 70 de lei. 

2 

Vointa Bucuresti – 

Tractiunea 

2006 rosu 

Mocanu Vlad 

Pentru injurii aduse brigazii de 

arbitri, se sanctioneaza antrenorul 

Mocanu Vlad (Vointa) cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 70 de lei. 

3 CSS2 – Pro Team Neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial se sanctioneaza echipa Pro 

Team cu pierderea jocului prin 

forfait si penalitate sportiva 500 

de lei. 

4 

Antilopa – Sportul 

Studentesc 

2004/II 

Neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial se sanctioneaza echipa 

Sportul Studentesc cu pierderea 

jocului prin forfait si penalitate 

sportiva 500 de lei. 

Constata ca aceasta este a treia 

neprezentare in timpul aceluiasi 

sezon si sanctioneaza echipa 

Sportul Studentesc cu excluderea 

din competitie si penalitate 

sportiva 1500 de lei. 

5 FCSB - Juniorul Contestatie 

Termen 03.10.2018, pentru ca 

echipa contestatoare FCSB sa isi 

precizeze contestatia. 

6 
CSFC Dinamo 

Liga 4 
Vlad Andrei 

Pentru primirea celui de-al patrula 

avertisment in cursul aceluiasi 

sezon, se sanctioneaza jucatorul 

Vlad Andrei (Dinamo) cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 100 de lei. 



7 

Inter Galaxy – Rapid 

Frumosii Nebuni 

Liga 5 

Jianu Valentin 

Raiu Rares 

 

Pentru comportare violenta, se 

sanctioneaza jucatorii Jianu 

Valentin (Intergalaxy) si Raiu 

Rares (Rapid) cu suspendare 2 

etape si penalitate sportiva 100 de 

lei fiecare. 

8 

CSA Steaua – 

Prosport Academy 

2006 I 

Croitoru Ianis Iulian 

contestatie 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul Croitoru 

Ianis Iulian (CSA) cu suspendare 

1 etapa si penalitate sportiva 50 de 

lei. 

Respinge contestatia introdusa de 

Prosport Academy ca 

neregulamentar introdusa (tardiv 

timbrata). 

9 
Comprest – Olimpic 

2007 
Cotoanta Sebastian Ovidiu 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul Cotoanta 

Ovidiu (Olimpic) cu suspendare 1 

etapa si penalitate sportiva 100 de 

lei. 

10 

Romprim – 

Luceafarul 

2004/I 

Constantin Marian Andrei 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul 

Constantin Marian Andrei 

(Luceafarul) cu suspendare 1 

etapa si penalitate sportiva 100 de 

lei. 

11 

Voluntari – CSA 

Steaua 

2000 

Maracine Marius 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul 

Maracine Marius (CSA Steaua) cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 50 de lei. 

12 
Victoria – Romprim 

Liga 4 
Anton Georgian 

Pentru comportare violenta si 

injurii aduse arbitrului jocului, se 

sanctioneaza jucatorul Anton 

Georgian (Victoria) cu suspendare 

2 etape si penalitate sportiva 200 

de lei. 

13 
Prosport – Cadet 

2000 
Dogaru Marian 

Pentru injurii aduse brigazii de 

arbitri, se sanctioneaza jucatorul 

Dogaru Marian (Cadet) cu 

suspendare 2 etape si penalitate 

sportiva 80 de lei. 



14 

Tractiunea – Dan 

Chilom 

2003/1 

Tunsu Luis 

Brebenel Alexandru 

Dumitru Daniel 

Pentru injurii aduse brigazii de 

arbitri, se sanctioneaza jucatorii 

Tunsu Luis si Bebenel Alexandu 

(Tractiunea) cu suspendare 2 

etape si penalitate sportiva 80 de 

lei fiecare. 

Pentru refuzul de a semna raportul 

arbitrului, se sanctioneaza 

antrenorul Dumitru Daniel 

(Tractiunea) cu avertisment. 

15 

VK Soccer – Sportul 

D&A 

Liga 5 

Dumitru Andrei Cristian 

Pentru atac grosolan, se 

sanctioneaza jucatorul Dumitru 

Andrei Cristian (Sportul D&A) cu 

suspendare 2 etape si penalitate 

sportiva de 100 de lei.  

16 

Atletico 2003 – Sport 

Team 

Cupa Romaniei 

Comp. nereg. 

Pentru primirea a 5 avertismente 

in cursul aceluiasi joc, se 

sanctioneaza echipa Atletico cu 

penalitate sportiva 100 de lei. 

17 

ACS Sportivii 

Bucuresti – AFC 

Asalt 

Cupa Romaniei 

Costache Dumitru 

Serban Micu Alexandru 

Varban Marius Costel 

Pentru oprirea unei situatii clare 

de a inscrie, se sanctioneaza 

jucatorul Costache Dumitru 

(Sportivii) cu suspendare 1 etapa 

si penalitate sportiva 70 de lei. 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul Serban 

Micu Alexandru (Sportivii) cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 70 de lei. 

Pentru fault grosolan, se 

sanctioneaza jucatorul Varban 

Marius Costel (Sportivii) cu 

suspendare 2 etape si penalitate 

sportiva 100 de lei. 

18 

Tractiunea – Vis de 

Bucuresti 

Cupa Romaniei 

Munteanu Marian 

Pentru injurii aduse brigazii de 

arbitri, se sanctioneaza jucatorul 

Munteanu Marian (Vis de 

Bucuresti) cu suspendare 2 etape 

si penalitate sportiva 100 de lei. 

 

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

website. 


