
ASOCIATIA MUNICIPALA DE FOTBAL BUCURESTI 

COMISIA DE DISCIPLINA 

 

Lista cauzelor aflate pe rol in sedinta din 05.06.2019 
 

 

 
Nr. 
crt. 

Dosar/meci Parti/obiect Solutia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carmen Bucuresti- 

CSA Steaua 
(liga 4) 

 

 

 

 

 

 
 

Stanciu Octavian 

(Carmen Bucuresti) 

Comportare 

neregulamentara 

Comportament 

neregulamentar al 

spectatorilor 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul Stanciu 

Octavian cu suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva 100de lei. 

Pentru primirea a 5 cartonase 

galbene in cursul aceluiasi joc de 

catre 5 jucatori se sanctioneaza 

echipa Carmen Bucuresti pentru 

comportare neregulamentara cu o 

penalitate sportiva de 150 lei. 

Pentru primirea a 5 cartonase 

galbene in cursul aceluiasi joc de 

catre 5 jucatori se sanctioneaza 

echipa CSA Steaua pentru 

comportare neregulamentara cu o 

penalitate sportiva de 150 lei. 

Amana discutarea faptelor comise 

de suporterii CSA Steaua pentru 

data de 12.06.2019 in vederea 

comunicarii raportului suplimentar. 

 

 
2 

 

CS Progresul Bucuresti 
2005- 

CS FC Dinamo 

(liga 4) 

 
 

Panait Dinu 

(CS FC Dinamo) 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul Panait 

Dinu cu suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva 100de lei. 

 
3 

AS Progresul 2005- 

CSA Steaua 
(liga 4) 

Comportament 

neregulamentar al 

spectatorilor 

Pentru comportament 

neregulamentar al spectatorilor se 

sanctioneaza clubul CSA Steaua cu 

o penalitate sportiva de 500 lei. 

 

4 
AFC Atletico Buc 2003 

– 
AS Tricolor 

Cirstea Gabriel 

(AFC Atletico) 

Traistaru George 

Pentru injurii la adresa arbitrului se 

sanctioneaza jucatorul Cirstea 

Gabriel cu  suspendare  2  etape si o 



 (liga 4) (AFC Atletico) penalitate sportiva de 150 lei. 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul Traistaru 

George cu suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva 100de lei. 

 
 

5 

 

CS Cadet- 

CS Otopeni 

(2000) 

 
 

Neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial se sanctioneaza echipa CS 

Otopeni cu pierderea jocului prin 

forfait si o penalitate sportiva de 

500 lei. 

 

 

 

 

6 

 

 

 

CS FC Dinamo- 

AFCS Real Crangasi 

(2000) 

 

 

 
Florea Cristian 

(CS FC Dinamo) 

Miclea Mario 

(AFCS Real Crangasi) 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul Florea 

Cristian cu suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva 50 de lei 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul Miclea 

Mario cu suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva 50 de lei 

 
 

7 

 

CSA Steaua- 

CS Victoria 

(2000) 

 
 

Neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial se sanctioneaza echipa CS 

Victoria cu pierderea jocului prin 

forfait si o penalitate sportiva de 

500 lei. 

 
 

8 

 

AFC Viitorul 
SC Dinamo 1948 

(2002) 

 
 

Neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial se sanctioneaza echipa SC 

Dinamo 1948 cu pierderea jocului 

prin forfait si o penalitate sportiva 

de 500 lei. 

 
 

9 

 

ACS Prosport- 

CS Concordia Chiajna 

(2003, seria 1) 

 
Ustinescu Cristian 

(Prosport) 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul Ustinescu 

Cristian cu suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva 50 de lei 

 

 

 
10 

 

 
CSA Steaua 

SC FC R 

(2003, seria 1) 

 
Udroiu Robert 

(FC R) 

Comportament 

neregulamentar al 

spectatorilor 

Pentru comportare violenta se 

sanctioneaza jucatorul Udroiu 

Robert cu suspendare 2 etape si o 

penalitate sportiva de 100 lei. 

Pentru comportament 

neregulamentar al spectatorilor 

(recidiva)   se   sanctioneaza  clubul 

CSA     Steaua     cu     o  penalitate 



   sportiva de 1000 lei. 

Pentru comportament 

neregulamentar al spectatorilor se 

sanctioneaza clubul FC R cu o 

penalitate sportiva de 500 lei. 

 
 

11 

 

AS CS Carmen 1937- 
Progresul Buc. 2005 

(2003, seria 2) 

 
Ghita Gabriel 
(Progresul) 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul Ghita 

Gabriel cu suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva 50 de lei 

 

 

 

 
12 

 

 

 
CS FC Dinamo- 

Progresul Spartac 

(2004, seria 1) 

 

 

Panait Eduard 

(CS FC Dinamo) 

Alexe Antonio 

(CS FC Dinamo) 

Pentru comportare violenta se 

sanctioneaza jucatorul Panait 

Eduard cu suspendare 2 etape si o 

penalitate sportiva de 100 lei. 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul Alexe 

Antonio cu suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva 50 de lei 

 
13 

CSA Steaua- 

3KidsSport 

(2004, seria 1) 

 

Hamzu Vlad 

(3KidsSport) 

Pentru oprirea unei ocazii clare de a 

marca se sanctioneaza jucatorul 

Hamzu Vlad cu suspendare 1 etapa 

si o penalitate sportiva de 50 lei. 

 

 

 
14 

 

 

ASS Carmen 1937 

(liga 4) 

 

 

Kana-Tesse Roussel 

Jitaru Cristian 

Pentru acumulare a doua 

avertismente, se sanctioneaza 

jucatorul Kana-Tesse Roussel cu 

penalitate sportiva 60 de lei 

Pentru acumulare a doua 
avertismente, se sanctioneaza 

jucatorul Jitaru Cristian cu 

penalitate sportiva 60 de lei 

 

 

 

15 

 

 

 
CSA Steaua 

(liga 4) 

 

 

 
Nitu Andrei 

Lucas Caetano Da Silva 

Pentru acumulare a doua 

avertismente, se sanctioneaza 

jucatorul Nitu Andrei cu penalitate 

sportiva 60 de lei 

Pentru acumulare a doua 

avertismente, se sanctioneaza 

jucatorul Lucas Caetano Da Silva 

cu penalitate sportiva 60 de lei 

 
16 

ACS Prosport 

Academy- 

Cosmo Sport 

(fotbal pe teren redus) 

 

Varzan Tudor 

(ACS Prosport) 

Pentru comportare violenta se 

sanctioneaza jucatorul Panait 

Eduard cu suspendare 2 etape si o 

penalitate sportiva de 100 lei. 



    

 
 

17 

 

CSS1- 

Forza Junior 

(fotbal pe teren redus) 

 
Nastase Rares 

(CSS 1) 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul Nastase 

Rares cu suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva 50 de lei 

 
18 

ACS Proteam- 

ACS GestiFotbal 
(fotbal pe teren redus) 

 

Ionita Eugen 
(GestiFotbal) 

Pentru injurii la adresa brigazii de 

arbitri se sanctioneaza antrenorul 

Ionita Eugen cu suspendare 2 etape 
si o penalitate sportiva de 200 lei. 

 

 

 

 
19 

 

 

 
ACS Sport 

Team FC 

Danilescu 

(fotbal pe teren redus) 

 

 
Neamtu Iulian 

(Sport Team) 

Corneanu David 

(FC Danilescu) 

Pentru comportare violenta se 

sanctioneaza jucatorul Neamtu 

Iulian cu suspendare 4 etape si o 

penalitate sportiva de 250 lei. 

Pentru oprirea unei ocazii clare de a 

inscrie se sanctioneaza jucatorul 

Corneanu David cu suspendare 1 

etapa si o penalitate sportiva de 50 

lei. 

 
 

20 

 

LPS Mircea Eliade- 

ACS Initial 
(fotbal pe teren redus) 

 
 

Neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial se sanctioneaza LPS Mircea 

Eliade cu pierderea jocului prin 

forfait si o penalitate sportiva de 

500 lei. 

 

21 
Real Juniors- 

ACS Celtic 

(fotbal pe teren redus) 

Costel Niculae 

(ACS Celtic) 

Pentru comportamentul din timpul 

jocului se sanctioneaza antrenorul 

Costel Niculae cu avertisment. 

 

 

22 

 
 

ACS Champion- 

AS Royal Titan 

(fotbal pe teren redus) 

 

 

Refuzul continuarii jocului 

Pentru refuzul continuarii jocului se 

sanctioneaza clubul AS Royal Titan 

cu pierderea jocului prin forfait si o 

penalitate sportiva de 500 lei si pe 

antrenorul Paraschiv Florin cu 

suspendare 1 etapa si o penalitate 

sportiva de 100 lei. 

 

 
23 

 
 

ACS Proteam- 

ASC Daco-Getica 

 
 

Giugean Silvian 

(Daco Getica) 

Pentru oprirea unei ocazii clare de a 

inscrie se sanctioneaza jucatorul 

Giugean Silvian 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. 


