
ASOCIATIA MUNICIPALA DE FOTBAL BUCURESTI 

COMISIA DE DISCIPLINA 

 

Lista cauzelor aflate pe rol in sedinta din 04.09.2019 
 

 

 
Nr. 
crt. 

Dosar/meci Parti/obiect Solutia 

 

 

1 

 
 

CSA Steaua 

CS FC Dinamo 

(liga 4) 

 

 
Nerespectarea obligatiilor de 

organizare a jocurilor 

Pentru nerespectarea obligatiei de a 

avea la un joc oficial 7 jucatori cu 

carnete de legitimare si cu drept de 

joc, se sanctioneaza echipa CS FC 

Dinamo cu o penalitate sportiva de 

500 lei si pierderea jocului prin 

forfait. 

 
2 

ACS Unirea 

Politehnica Bucuresti 

FC Rapid 1923 II 
(liga 4) 

Cilibiu Ionel 
(ACS Unirea Politehnica 

Buc) 

Pentru injurii la adresa arbitrului se 

sanctioneaza jucatorul Cilibiu Ionel 

cu suspendare 2 etape si o 
penalitate sportiva de 100 lei. 

 
 

3 

 

ACS Power Team 

AFC Asalt 

(liga 4) 

 
Samoila Nicusor 

(AFC Asalt) 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul Samoila 

Nicusor cu suspendare 1 etapa si 
penalitate sportiva 100 lei. 

 

 

4 

 
 

ACS VK Soccer-  

ACS Bucharest United 

(liga 5, seria 2) 

 

 
Mititelu Ovidiu George 

(ACS VK Soccer) 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc 

si pentru injurii la adresa  brigazii 

de arbitri, se sanctioneaza jucatorul 

Mititelu   Ovidiu   George cu 

suspendare 3 etape si penalitate 

sportiva 200 de lei. 

 
 

5 

 

AS Romprim- 

AFC Rapid 

(liga 4) 

 
Rosoi Adrian 

(AS Romprim) 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul Rosoi 

Adrian cu suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva 100 lei. 

 

 

6 

 
ACS Victoria 

Bucuresti- 

ACS Power Team 

(liga 4) 

 
Mihaila Tiberiu Alin 

(ACS Victoria Bucuresti) 

Comportare 

neregulamentara 

Pentru injurii la adresa unui 

adversar se sanctioneaza jucatorul 

Mihaila Tiberiu Alin cu suspendare 

2 etape si o penalitate sportiva de 

100 lei. 

Pentru primirea a 6 cartonase 
galbene in cursul aceluiasi joc de 



   catre 6 jucatori se sanctioneaza 

echipa ACS Victoria Bucuresti 

pentru comportare neregulamentara 

cu o penalitate sportiva de 150 lei. 

Pentru primirea a 6 cartonase 

galbene in cursul aceluiasi joc de 

catre 6 jucatori se sanctioneaza 

echipa ACS Power Team pentru 

comportare neregulamentara cu o 

penalitate sportiva de 150 lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACS Rapid FNG- 

ACS Bucharest United 

(liga 4) 

 

 

 

 

 

 
 

Gradinaru Bogdan (ACS 

Rapid FNG) 

Zamfir Tiberiu 

(ACS Rapid FNG) 

Comportare 

neregulamentara 

Comportare 

neregulamentara a 

spectatorilor 

Incalcarea drepturilor de 

televizare a meciurilor 

Pentru lovirea arbitrului se 
sanctioneaza jucatorul Gradinaru 

Bogdan cu suspendare 6 etape si o 

penalitate sportiva de 350 lei. 

Pentru oprirea unei situatii clare de 

gol se sanctioneaza jucatorul 

Zamfir Tiberiu cu suspendare 1 

etapa si o penalitate sportiva de 100 

lei. 

Pentru primirea a 5 cartonase 

galbene in cursul aceluiasi joc de 

catre 5 jucatori se sanctioneaza 

echipa ACS Rapid FNG pentru 

comportare neregulamentara cu o 

penalitate sportiva de 150 lei. 

Pentru comportarea 

neregulamentara a propriilor 

spectatori se sanctioneaza ACS 

Rapid FNG cu o penalitate sportiva 

de 150 lei. 

Pentru incalcarea drepturilor de 

televizare a meciurilor prevazute de 

art 48 din Statutul AMFB se 

sanctioneaza ACS Rapid FNG cu 

avertisment. 

 

 

 

 
8 

 

 

AS Metropolitan EST 

FC 

ACS Tractiunea 
(liga 5, seria 1) 

 

 

Dumitru Daniel 

(ACS Tractiunea) 

Comportare 

neregulamentara 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc 

se sanctioneaza jucatorul Dumitru 

Daniel cu suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva 80 de lei. 

Pentru primirea a 5 cartonase 

galbene in cursul aceluiasi joc de 

catre 5 jucatori se sanctioneaza 

echipa ACS Tractiunea 
pentru comportare neregulamentara 



   cu o penalitate sportiva de 100 lei 

 
9 

ACS Valencia- 

FC Metaloglobus 

(2005/ 2) 

 
Contestatie 

Admite contestatia. Sanctioneaza 

echipa ACS Valencia cu pierderea 

jocului prin forfait si o penalitate 
sportiva de 500 lei. 

 
 

10 

CSA Steaua II 

SC FC Sportul 

Studentesc 

(2005/5) 

 
 

Neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial se sanctioneaza echipa SC 

FC Sportul Studentesc cu pierderea 

jocului prin forfait si o penalitate 

sportiva de 500 lei 

 
 

11 

 

Benfica- 

Prosport 

(fotbal pe teren redus) 

 
 

Muscalu Corneliu 

Pentru proteste repetate si injurii la 

adresa arbitrului se sanctioneaza 

antrenorul Muscalu Corneliu cu 

suspendare 3 etape si o penalitate 
sportiva de 150 lei. 

 
 

12 

ACS Chelsea 

Bucuresti- 

Valencia Academy 

(CN U11) 

 

Voicu Stefan 

(ACS AS Valencia 

Academy) 

Pentru oprirea unei situatii clare de 

gol se sanctioneaza jucatorul Voicu 

Stefan cu suspendare 1 etapa si o 

penalitate sportiva de 50 lei. 

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

website. 


