
ASOCIATIA MUNICIPALA DE FOTBAL BUCURESTI 

COMISIA DE DISCIPLINA 

 

Lista cauzelor aflate pe rol in sedinta din 27.09.2017, ora 14:00 

 

Nr. 

crt. 
Dosar/meci Parti Solutia 

1 

AFC Rapid – FC 

Tricolor 

Liga 4 

Comportare nereg. 

Panait Gabriel 

Pentru primirea a 6 avertismente 

in cursul aceluiasi joc, se 

sanctioneaza echipa AFC Rapid 

cu penalitate sportiva 180 de lei. 

Pentru impingerea unui adversar, 

se sanctioneaza jucatorul Panait 

Gabriel (AFC Rapid) cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 200 de lei, 

2 
Dinamo – Comprest 

Liga 4 
Comportare nereg. 

Pentru primirea a 6 avertismente 

in cursul aceluiasi joc, se 

sanctioneaza echipa Comprest cu 

penalitate sportiva 180 de lei. 

3 

Prosport Acad. – Vis 

de Bucuresti 

1999 

Comportare nereg. 

Pentru primirea a 6 avertismente 

in cursul aceluiasi joc, se 

sanctioneaza echipa Prosport cu 

penalitate sportiva 100 de lei. 

4 

ACS Juniorul – Elite 

Foot. Acad. 

2003 

Catalin Cismas 

Pentru bruscarea arbitrului 

asistent, se sanctioneaza 

antrenorul Catalin Cismas (Elite) 

cu suspendare 3 etape si penalitate 

sportiva 200 de lei. 

5 

Prosport Acad. – 

Dinamo 1948 SA 

2004 

Lacatus Narcis 

Dinu Daniel Constantin 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment se sanctioneaza 

jucatorul Lacatus Narcis 

(Dinamo) cu suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva 50 de lei. 

Pentru comportare violenta, se 

sanctioneaza jucatorul Dinu 

Daniel Constantin (Dinamo) cu 

suspendare 2 etape si penalitate 

sportiva 100 de lei. 

6 

Tricolor – Sf. 

Pantelimon 

1999 

Teodor Panaite 

Ionita Cristian 

Pentru lovirea unui adversar, se 

sanctioneaza jucatorii Teodor 

Panaite (Tricolor) si Ionita 



Cristian (Sf. Pantelimon) cu 

suspendare 2 etape si penalitate 

sportiva 100 de lei fiecare. 

7 
Juventus – Concordia 

2003 
Demeter Mihai 

Pentru oprirea unei situatii clare 

de a inscrie, se sanctioneaza 

jucatorul Demeter Mihai 

(Juventus) cu suspendare 1 etapa 

si penalitate sportiva 50 de lei. 

Pentru primirea a 5 avertismente 

in cursul aceluiasi joc, se 

sanctioneaza echipa Concordia cu 

penalitate sportiva 100 de lei. 

8 

CS Dinamo – 

Metaloglobus 

2003 

Dumitrescu Viorel 

Pentru parasirea spatiului tehnic, 

se sanctioneaza antrenorul 

Dumitrescu Viorel 

(Metaloglobus) cu suspendare 1 

etapa si penalitate sportiva 50 de 

lei. 

9 

Sportul Stud – Dan 

Chilom 

2001 

neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa 

Sportul Studentesc cu pierderea 

jocului prin forfait  si penalitate 

sportiva 300 de lei. 

10 

ACSU Poli – Mircea 

Eliade 

Liga 5 

Corceac Razvan Ioan Adrian 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment, se sanctioneaza 

jucatorul Corceac Razvan Ioan 

(Mircea Eliade) Adrian cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 80 de lei. 

11 

ASSC Rapid – ACSU 

Poli 

Liga 5 

neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa 

ASSC Rapid cu pierderea jocului 

prin forfait  si penalitate sportiva 

300 de lei. 

Constata ca este a doua 

neprezentare a echipei ASSC 

Rapid si sanctioneaza pe aceasta 

cu excluderea din competitie. 

12 

Sportul Studentesc – 

Asalt 

Liga 4 

neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa 

Sportul Studentesc cu pierderea 

jocului prin forfait  si penalitate 

sportiva 300 de lei. 

Constata ca este a doua 

neprezentare a echipei Sportul 

Studentesc si sanctioneaza pe 



aceasta cu excluderea din 

competitie. 

13 

Dinamo 1948 – 

Unirea 

2006 

Popa Bogdan 

Pentru parasirea spatiului tehnic, 

se sanctioneaza antrenorul Popa 

Bogdan (Dinamo) cu suspendare 

1 etapa si penalitate sportiva 50 de 

lei. 

Pentru eliminarea de pe terenul de 

joc, se sanctioneaza jucatorul 

Dumitru Eduard (Unirea) cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 50 de lei. 

14 
Champion – Initial 

2005 I 
Cruceanu Sergiu 

Pentru parasirea spatiului tehnic, 

se sanctioneaza antrenorul 

Cruceanu Sergiu (Champion) cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 50 de lei. 

15 

Prosport Acad. – 

Athletic Junior 

2005 

Dragomir Vasile 

Panait Mihai 

Pentru eliminarea de pe terenul de 

joc, se sanctioneaza jucatorii 

Dragomir Vasile si Panait Mihai 

(Athletic Junior) cu suspendare 1 

etapa si penalitate sportiva 50 de 

lei fiecare. 

16 
Lider – Real MC 

2007 albastru 
neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa 

Real Micii Campioni cu pierderea 

jocului prin forfait  si penalitate 

sportiva 300 de lei. 

17 

CSA Steaua – Dinamo 

1948 

2006 I 

Istrate Mihai 

Pentru comportare violenta, se 

sanctioneaza jucatorul Istrate 

Mihai (Dinamo 1948) cu 

suspdenare 2 etape si penalitate 

sportiva 100 de lei. 

18 
Tonus Club – Galactik 

2008 
Multescu Leonard 

Pentru eliminarea de pe terenul de 

joc, se sanctioneaza jucatorul 

Multescu Leonard (Tonus) cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 50 de lei. 

19 
CSS 4 – Juniorul 2014 

2005 albastru 
Alexandru Andrei 

Pentru comportare violenta, se 

sanctioneaza jucatorul Alexandru 

Andrei (CSS 4) cu suspendare 2 

etape si penalitate sportiva 80 de 

lei. 

20 

CSA Steaua – FC 

Dinamo 

Liga 4 

Magherescu Denis Gabriel 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment se sanctioneaza 

jucatorul Magherescu Gabriel 



(Dinamo) cu suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva 100 de lei. 

21 
Romprim – AFC 

Rapid 
Moga Ionut 

Pentru fault grosolan se 

sanctioneaza jucatorul Moga Ionut 

(Romprim) cu suspendare 2 etape 

si penalitate sportiva 200 de lei. 

22 

Tractiunea – Dinamo 

Noua Generatie 

2006 rosu 

Dumitru Daniel 

Pentru parasirea spatiului tehnic, 

se sanctioneaza antrenorul 

Dumitru Daniel (Tractiunea) 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. 


