
ASOCIATIA MUNICIPALA DE FOTBAL BUCURESTI 

COMISIA DE DISCIPLINA 

 

Lista cauzelor aflate pe rol in sedinta din 08.05.2019 

 

Nr. 

crt. 
Dosar/meci Parti/obiect Solutia 

1 

ACS Victoria 

Bucuresti- 

CSA Steaua 

(liga 4) 

Deaconu Ionut (ACS 

Victoria) 

Tecaru Paul (ACS Victoria) 

Omologheaza rezultatul jocului cu 

scorul de 9-0 in favoarea echipei 

CSA Steaua. 

Pentru comportare violenta se 

sanctioneaza jucatorul Tecaru 

Paul cu suspendare 3 etape si o 

penalitate sportiva de 200 lei. 

Amana discutarea faptelor comise 

de jucatorul Deaconu Razvan 

pentru data de 15.05.2019, ora 

14.00. Pune in vedere jucatorului/ 

clubului CSA Steaua sa depuna 

certificatul medico-legal conform 

Reg. Disciplinar. 

 

2 

AFC Asalt- 

AS Romprim 

(liga 4) 

Petrache Daniel 

(AS Romprim) 

Florescu Mihai 

(AS Romprim) 

Joc intrerupt 

Pentru injurii la adresa brigazii 

arbitrilor se sanctioneaza jucatorul 

Petrache Daniel cu suspendare 6 

etape si o penalitate sportiva de 

150 lei. 

Pentru patrunderea neautorizata in 

vestiarul arbitrilor se sanctioneaza 

antrenorul Florescu Mihai cu 

suspendare 2 etape si o penalitate 

sportiva de 150 lei. 

Pentru retragerea echipei de pe 

teren se sanctioneaza AS 

Romprim cu pierderea jocului 

prin forfait  o penalitate sportiva 

de 500 lei. 

3 

AFC Rapid- 

ACS Unirea 

Politehnica 

(liga 4) 

Jugurica Iani 

(ACS Unirea Politehnica) 

 

Pentru injurii la adresa brigazii 

arbitrilor se sanctioneaza jucatorul 

Jugurica Iani cu suspendare 2 

etape si o penalitate sportiva de 

150 lei. 



 

4 

AS CS Carmen 1937- 

AFC Comprest Gim 

(liga 4) 

Toretoiu Marius 

(AFC Comprest Gim) 

Pentru oprirea unei ocazii clare de 

a marca se sanctioneaza jucatorul 

Toretoiu Marius cu suspendare 1 

etapa si o penalitate sportiva de 

100 lei. 

5 

ACS Mexic- 

ACS Sport Team 

(liga 5) 

Ceparu Georgian 

(ACS Mexic) 

Niculcea Lucian (ACS 

Mexic) 

Toma Dorian (ACS 

SportTeam) 

 

Pentru comportare violenta se 

sanctioneaza jucatorul Niculcea 

Lucian cu suspendare 4 etape si o 

penalitate sportiva de 150 lei. 

Pentru comportare violenta se 

sanctioneaza jucatorul Ceparu 

Georgian  cu suspendare 2 etape 

si o penalitate sportiva de 150 lei. 

Pentru injurii la adresa unui 

adversar se sanctioneaza jucatorul 

Toma Dorian cu suspendare 2 

etape si o penalitate sportiva de 

100 lei. 

 

6 

CS Inter Galaxy- 

AFC Venus 1914 

(liga 5) 

Badea Andrei (AFC Venus 

1914) 

Gruea Andrei (CS Inter 

Galaxy) 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul Badea 

Andrei cu suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva 80 de lei. 

Pentru scuiparea antrenorului 

echipei adverse se sanctioneaza 

jucatorul Gruea Andrei cu 

suspendare 2 etape si o penalitate 

sportiva de 100 lei. 

 

7 

CS Milanneto- 

AS Benfica NG 

(liga 5) 

Abaietilor Andrei 

(CS Milanneto) 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul 

Abaietilor Andrei   cu suspendare 

1 etapa si penalitate sportiva 80 de 

lei. 

 

8 

AS Olimpic- 

ACS Sportul D&A 

(liga 5) 

Alnajjar Hosni 

(ACS Sportul D&A) 

Greaca Emil 

(AS Olimpic) 

Pentru oprirea unei ocazii clare de 

a marca se sanctioneaza jucatorul 

Alnajjar Hosni  cu suspendare 1 

etapa si o penalitate sportiva de 70 

lei. 

Pentru proteste repetate la 

deciziile arbitrilor se sanctioneaza 

antrenorul Greaca Emil cu 



suspendare 2 etape si o penalitate 

sportiva de 100 lei. 

9 

AS Olimpic- 

ACS Unirea Poli 2 

(liga 5) 

Raducu Robert 

(liga 5) 

Pentru oprirea unei ocazii clare de 

a marca se sanctioneaza jucatorul 

Raducu Robert cu suspendare 1 

etapa si o penalitate sportiva de 70 

lei. 

 

10 

CS FC Dinamo- 

Bucharest United 

(2000) 

Anghel Nicolae 

(CS FC Dinamo) 

Pentru injurii la adresa brigazii de 

arbitri se sanctioneaza jucatorul 

Anghel Nicolae cu suspendare 2 

etape si o penalitate sportiva de 80 

lei. 

11 

CS Alpas Sport 

ACS Victoria 

(2000) 

Nerespectarea obligatiilor de 

organizare a jocurilor 

Pentru neasigurarea asistentei 

medicale se sanctioneaza echipa 

CS Alpas Sport cu pierderea 

jocului prin forfait si o penalitate 

sportiva de 500 lei. 

12 

ACS Elite FA- 

Comprest Gim 

(2003) 

Predescu Alexandru (ACS 

Elite) 

Khochaba Cristian 

(ACS Elite) 

Pentru injurii la adresa 

adversarilor si a spectatorilor se 

sanctioneaza jucatorul Predescu 

Alexandru  cu suspendare 2 etape 

si o penalitate sportiva de 100 lei. 

Amana cauza pentru data de 

15.05.2019, ora 14.00 pentru ca 

antrenorul echipei Comprest Gim 

sa precizeze motivul de 

contestatie si jucatorul la care se 

refera si pentru a se depune 

fotografiile facute de arbitru. 

13 

AS CS AS Carmen 

1937- 

CSS 2 

(2003) 

Neprezentare 

Pentru neprezentarea cartilor de 

identitate se sanctioneaza echipa 

CSS 2 cu pierderea jocului prin 

forfait si o penalitate sportiva de 

500 lei. 

14 

CSA Steaua- 

CS FC Dinamo 

(2005, seria 1) 

Gherasim Ionut 

(CSA Steaua) 

Pentru oprirea unei ocazii clare de 

a marca se sanctioneaza jucatorul 

Gherasim Ionut cu suspendare 1 

etapa si o penalitate sportiva de 50 

lei. 

 

15 

ASC Daco-Getica- 

AS Dan Chilom 

(2005, seria 1) 

Barbu Rafael 

(AFC Daco-Getica) 

Hussein Omar 

(AS Dan Chilom) 

Dragulici Marian 

Pentru comportare violenta se 

sanctioneaza jucatorul Barbu 

Rafael cu suspendare 2 etape si o 

penalitate sportiva de 100 lei. 

Pentru comportare violenta se 



(AFC Daco-Getica) 

 

sanctioneaza jucatorul Hussein 

Omar  cu suspendare 2 etape si o 

penalitate sportiva de 100 lei. 

Pentru proteste repetate la 

deciziile arbitrilor se sanctioneaza 

antrenorul Dragulici Marian cu 

suspendare 2 etape si o penalitate 

sportiva de 100 lei. 

16 

AFC Calcio- 

LPS Mircea Eliade 

(2005, seria 1) 

Dovlecioaica Florin 

(AFC Calcio) 

Incidente 

Amana cauza pentru data de 

15.05.2019, ora 14.00 in vederea 

citarii arbitrului Lincu Marian si a 

antrenorului Dovlecioaica Florin. 

17 

ACS Sport Team- 

Young Steaua 

(2005, seria 2) 

Ionescu Cristian 

(CS Sport team) 

Pentru intrarea neautorizata in 

teren se sanctioneaza jucatorul 

Ionescu Cristian cu suspendare 2 

etape si o penalitate sportiva de  

70 lei. 

18 

Pro Team- 

ACS Sport Team 

(2005, seria 2) 

Stangaciu Albert 

(ACS Sport Team) 

Pentru injurii se sanctioneaza 

jucatorul Stangaciu Albert cu 

suspendare 2 etape si o penalitate 

sportiva de 80  lei. 

19 

AS Olimpic- 

ASC Daco-Getica 2 

(2005, seria 3) 

Popescu Cristian 

(AS Olimpic) 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul Popescu 

Cristian   cu suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva 50 de lei. 

 

20 ACS Inter Galaxy 
Neachitarea obligatiilor 

financiare 

Pentru neachitarea obligatiilor 

financiare scadente, se 

sanctioneaza ACS Inter Galaxy cu 

suspendarea dreptului de a fi 

programat in competitii oficiale 

ale AMFB. 

21 
AFC Asalt 

(liga 4) 
Dumitru Ovidiu 

Pentru primirea celui de-al 

zecelea avertisment avertisment in 

cursul aceluiasi sezon, se 

sanctioneaza jucatorul Dumitru 

Ovidiu suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva 170 de lei 

22 
AFC Comprest Gim 

(liga 4) 
Vasile Alexandru 

Pentru primirea celui de-al 

zecelea avertisment avertisment in 

cursul aceluiasi sezon, se 

sanctioneaza jucatorul Vasile 

Alexandru suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva 170 de lei 



23 
AFC Asalt 

(liga 4) 
Croitoru Cosmin 

Pentru primirea celui de-al 

noualea avertisment avertisment 

in cursul aceluiasi sezon, se 

sanctioneaza jucatorul Vasile 

Alexandru suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva 130 de lei 

24 
AFC Asalt 

(liga 4) 
Mocanu Catalin 

Pentru primirea celui de-al 

saptelea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Mocanu Catalin ci 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 100 de lei 

25 
ASCS Carmen 1937 

(liga 4) 
Kana-Tesse Roussel 

Pentru primirea celui de-al 

patrulea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Kana-Tesse Roussel  cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 80 de lei 

26 
FC Metaloglobus 2 

(liga 4) 
Mihalcea Petre 

Pentru primirea celui de-al 

patrulea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Mihalcea Petre cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 80 de lei 

27 

AS Romprim 

(liga 4) 

 

Alecu Alin 

Pentru primirea celui de-al 

patrulea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Alecu Alin cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 80 de lei 

28 
CSA Steaua 

(liga 4) 
Predescu Alin 

Pentru primirea celui de-al 

saptelea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Predescu Alin cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 100 de lei 

29 

Real New- 

AFC Rapid 

(fotbal pe teren redus) 

Neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa FC 

Rapid pierderea jocului prin 

forfait si penalitate sportiva 250 

de lei. 

30 

Steaua 1- 

CS Chelsea 

(fotbal pe teren redus) 

Neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa CS 

Chelsea pierderea jocului prin 

forfait si penalitate sportiva 250 



de lei. 

31 

AS Galactik FK- 

Cautis 

(fotbal pe teren redus) 

Grigoras Florin 

(Cautis) 

Pentru injurii la adresa brigazii de 

arbitrii si pentru patrunderea 

neautorizata in vestiarul arbitrilor 

se sanctioneaza antrenorul 

Grigoras Florin cu suspendare 2 

etape si o penalitate sportiva de 

250 lei. 

32 

AS Galactik FK- 

ACS Juniorul 2014 

(2008, seria 1) 

Copaceanu Stefan 

(AS Galactik FK) 

Pentru fault in pozitie de ultim 

aparator se sanctioneaza jucatorul 

Copaceanu Stefan cu suspendare 

1 etapa si o penalitate sportiva de 

50 lei. 

33 

FC Danilescu- 

Initial 

(2007, rosu) 

Neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa 

Initial pierderea jocului prin 

forfait si penalitate sportiva 250 

de lei. 

34 

ASC Champion- 

Tandem Sport 

(fotbal pe teren redus) 

Chivulescu Andrei Boris 

(ASC Champion) 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul 

Chivulescu Andrei Boris    cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 50 de lei. 

35 

SC Dinamo 1948- 

New Star 

(fotbal pe teren redus) 

Ionita Stefan 

(SC Dinamo 1948) 

Pentru injurii la adresa brigazii 

arbitrilor se sanctioneaza jucatorul 

Ionita Stefan cu suspendare 2 

etape si o penalitate sportiva de 80 

lei. 

36 

ACS Juniorul- 

AS Inter Galaxy 

(fotbal pe teren redus) 

Dumitru Mircea 

(ACS Juniorul) 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul Dumitru 

Mircea cu suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva 50 de lei. 

37 

FC Player- 

ACS Unirea Dobroiesti 

(fotbal pe teren redus) 

Neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa FC 

Player pierderea jocului prin 

forfait si penalitate sportiva 250 

de lei. 

38 

AS Tricolor FC- 

AS CS Carmen 1937 

(2003, seria 2) 

Pavel Catalin 

(AS CS Carmen 1937) 

Contestatie 

Respinge contestatia, intrucat nu 

s-a facut dovada ca oprirea jocului 

din min. 50 a fost provocata de 

catre echipa contestata. 

39 

ACS Pro Team 2- 

CSS 4 

(2005, seria 3) 

Munteanu Florin 

(CSS 4) 

Pentru proteste repetate la 

deciziile arbitrului se sanctioneaza 

antrenorul Munteanu Florin cu 



suspendare 2 etape si o penalitate 

sportiva de 50 lei. 

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

website. 


