
ASOCIATIA MUNICIPALA DE FOTBAL BUCURESTI 

COMISIA DE DISCIPLINA 

 

Lista cauzelor aflate pe rol in sedinta din 10.04.2019 

 

Nr. 

crt. 
Dosar/meci Parti/obiect Solutia 

1 
ACSS Vointa Buftea 

(2002) 
Retragere din campionat 

Ia act de cererea de retragere din 

campionat a echipei grupa 2002 si 

sanctioneaza clubul cu o 

penalitate sportiva de 1500 lei. 

2 
Valencia Bucuresti 

(2005, seria 2) 
Retragere din campionat 

Ia act de cererea de retragere din 

campionat a echipei grupa 2005 si 

sanctioneaza clubul cu o 

penalitate sportiva de 1500 lei. 

3 

AFC United Bucharest- 

CSA Steaua 

(2000) 

Chiripus Andrei-Robert 

(CSA Steaua) 

Bumbescu Adrian  

(CSA Steaua) 

Retragerea echipei de pe 

teren 

Pentru injurii la adresa brigazii 

arbitrilor, se sanctioneaza 

jucatorul Chiripus Andrei-Robert 

cu suspendare 2 etape si penalitate 

sportiva 100 lei. 

Pentru proteste repetate la 

deciziile arbitrului si amenintari la 

adresa acestuia se sanctioneaza 

antrenorul Bumbescu Adrian cu 3 

etape si penalitate sportiva 200 

lei. 

Pentru retragerea de pe teren se 

sanctioneaza echipa CSA Steaua 

cu pierderea jocului prin forfait si 

o penalitate sportiva de 500 lei. 

 

4 

AFC Calcio- 

SC Dinamo 1948 

(2005, seria 1) 

Constantinescu Gruia  

(AFC Calcio) 

Pentru oprirea unei ocazii clare de 

inscriere a unui gol, jucatorul 

Constantinescu Gruia se 

sanctioneaza cu suspendare 1 

etapa si penalitate sportiva 50 de 

lei. 

5 

LPS Mircea Eliade- 

Palatul National al 

Copiilor 

(2002) 

Dogaru Valentin Claudiu  

(LPS Mircea Eliade) 

Chirca Gabriel Alexandru 

(Palatul National al 

Copiilor) 

Pentru injurii la adresa unui 

adversar  se sanctioneaza 

jucatorul Dogaru Valentin 

Claudiu   cu suspendare 1 etapa si 

cate o penalitate sportiva de 80 



lei. 

Pentru injurii la adresa unui 

adversar  se sanctioneaza 

jucatorul Chirca Gabriel 

Alexandru   cu suspendare 1 etapa 

si cate o penalitate sportiva de 80 

lei. 

6 

AS Dan Chilom- 

ACS Initial 

(2005, seria 1) 

Comportare 

neregulamentara 

Pentru neasigurarea masurilor de 

siguranta se sanctioneaza AS Dan 

Chilom cu o penalitate sportiva de 

200 lei.  

7 

CSA Steaua- 

AFC Rapid 

(2005, seria 2) 

neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa 

CSA Steaua pierderea jocului prin 

forfait si penalitate sportiva 500 

de lei. 

8 

AFC Calcio- 

AS Tractiunea 

(liga 5, seria 1) 

Fudulu Eduard 

(AFC Calcio) 

Pentru oprirea unei ocazii clare de 

inscriere a unui gol, jucatorul 

Fudulu Eduard se sanctioneaza cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 50 de lei. 

9 

AS Royal Borussia- 

ACS Sportul D&A 

(liga 5, seria 2) 

Manole Dan Gabriel 

(AS Royal Borussia) 

Pentru oprirea unei ocazii clare de 

inscriere a unui gol si pentru 

injurii la adresa arbitrului, 

jucatorul Manole Dan Gabriel 

se sanctioneaza cu suspendare 3 

etape si penalitate sportiva 80 de 

lei. 

10 

CS Inter Galaxy- 

ACS Mexic 

(liga 5, seria 2) 

Turcsanyi Manolescu Matei 

(CS Inter Galaxy) 

Pentru injurii si amenintari la 

adresa arbitrului jucatorul 

Turcsanyi Manolescu Matei 

se sanctioneaza cu suspendare 3 

etape si penalitate sportiva 300 de 

lei. 

11 

AS Olimpic- 

AS Termo 

(2004, seria 2) 

Badea Sandu 

(AS Olimpic) 

Pentru proteste repetate la 

deciziile arbitrului si injurii la 

adresa arbitrului se sanctioneaza 

jucatorul Badea Sandu cu 

suspendare 2 etape si penalitate 

sportiva 80 de lei. 

12 

AFC Comprest Gim- 

ACS Celtic 

(2004, seria 2) 

neprezentare 

Pentru neprezentarea cartilor de 

identitate ale jucatorilor inscrisi in 

raportul de arbitraj se 

sanctioneaza echipa ACS Celtic 

cu pierderea jocului prin forfait si 

o penalitate sportiva de 500 lei.  



13 

CSA Steaua- 

ACS Elite F.A 

(2003, seria 1) 

Chitacu Eduard Stefan 

(ACS Elite F.A) 

Cismas Catalin 

(ACS Elite F.A) 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul Chitacu 

Eduard Stefan cu suspendare 1 

etapa si penalitate sportiva 50 de 

lei. 

Pentru proteste repetate la 

deciziile arbitrului si injurii la 

adresa acestuia se sanctioneaza 

antrenorul Cismas Catalin 

cu 3 etape si penalitate sportiva 

250 lei. 

 

14 

LPS Mircea Eliade- 

ACS Prosport Football 

Academy 

(2003) 

Comportare 

neregulamentara 

Pentru primirea a 5 cartonase 

galbene in cursul aceluiasi joc de 

catre 5 jucatori se sanctioneaza 

echipa LPS Mircea Eliade pentru 

comportare neregulamentara cu o 

penalitate sportiva de 100 lei. 

Pentru primirea a 5 cartonase 

galbene in cursul aceluiasi joc de 

catre 5 jucatori se sanctioneaza 

echipa ACS Prosport Football 

Academy pentru comportare 

neregulamentara cu o penalitate 

sportiva de 100 lei. 

 

15 
AS Olimpic- 

AFC Vis de Bucuresti 

Baban Alexandru Daniel 

(AS Olimpic) 

Ghinea Stefan Alexandru 

(AFC Vis de Bucuresti) 

Pentru comportare violenta la 

adresa unui adversar se 

sanctioneaza jucatorul Baban 

Alexandru Daniel cu suspendare 2 

etape si o penalitate sportiva de 80 

lei. 

Pentru injurii la adresa unui 

adversar se sanctioneaza jucatorul 

Ghinea Stefan Alexandru 

cu suspendare 1 etapa si o 

penalitate sportiva de 80 lei. 

 

16 

AFC Asalt- 

AS Carmen 

(2000) 

Dragomir Ionut Alin 

(AFC Asalt) 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul 

Dragomir Ionut Alin  cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 50 de lei. 

 



17 

AS CS Carmen 1937- 

CS Otopeni 

(2000) 

Musat Gabriel Aurel 

(CS Otopeni) 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul Musat 

Gabriel Aurel  cu suspendare 1 

etapa si penalitate sportiva 50 de 

lei. 

 

18 

ACS Victoria- 

AFC Asalt 

(2000) 

Bozieru George Daniel 

(AFC Asalt) 

Admite contestatia clubului ACS 

Victoria, omologheaza rezultatul 

jocului cu scorul de 3-0 in 

favoarea echipei ACS Victoria. 

Sanctioneaza echipa AFC Asalt 

cu o penalitate sportiva 250 lei. 

19 

CS Cautis- 

Astra Kids 

(2011) 

(conexat cu AS 

Galactik-Astra Kids) 

Gafita Cristi 

(Astra Kids) 

Pentru injurii la adresa brigazii de 

arbitrii in cadrul jocului AS 

Galactik-Astra Kids si agresarea 

fizica a arbitrului in jocul CA 

Cautis-Astra Kids se sanctioneaza 

antrenorul Gafita Cristi cu 

suspendare 9 luni si o penalitate 

sportiva de 800 lei. 

20 

ACS Mexic- 

AS Benfica N.G 

(liga a Va, seria 2) 

neprezentare 

Comisia de Disciplina declina 

competenta la Departamentul de  

Competitii pentru a dispune 

reprogramarea meciului. 

21 
 AFC Comprest Gim 

(liga 4) 

Vladu Mihail 

 

Pentru primirea celui de-al 

patrulea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Vladu Mihail cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 100 de lei 

22 
CSA Steaua 

(liga 4) 

Robu Alin  

 

Pentru primirea celui de-al 

patrulea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Robu Alin cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 100 de lei. 

 

23 
CSA Steaua 

(liga 4) 

Rasdan Florin 

 

Pentru primirea celui de-al 

patrulea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Rasdan Florin cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 100 de lei 

 

24 CSA Steaua Lucas Caetano Pentru primirea celui de-al 



(liga 4) patrulea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Lucas Caetano cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 100 de lei 

25 
ACS Victoria Bucuresti 

(liga 4) 
Anton Georgian 

Pentru primirea celui de-al 

patrulea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Anton Georgian cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 100 de lei 

26 
ACS Rapid FNG 

(liga 5) 
Gulioiu Catalin 

Pentru primirea celui de-al 

saptelea avertisment avertisment 

in cursul aceluiasi sezon, se 

sanctioneaza jucatorul Gulioiu 

Catalin cu suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva 100 de lei 

27 AS Royal Cartan Alin 

Pentru primirea celui de-al 

patrulea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Cartan Alin cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 80 de lei 

28 

ACS Vointa Crevedia- 

LPS Mircea Eliade 

(2000) 

Comportare 

neregulamentara 

Morosanu Gelu 

(LPS Mircea Eliade) 

Pentru primirea a 5 cartonase 

galbene in cursul aceluiasi joc de 

catre 5 jucatori se sanctioneaza 

echipa LPS Mircea Eliade pentru 

comportare neregulamentara cu o 

penalitate sportiva de 100 lei. 

Pentru patrunderea neautorizata in 

vestiarul arbitrilor, in stare de 

suspendare si injurii la adresa 

brigazii de arbitri se sanctioneaza 

domnul Morosanu Gelu cu 

suspendare 5 etape si o penalitate 

sportiva 200 lei. 

 

29 

Concordia Chiajna- 

FC R 

(2003, seria 1) 

Comportare 

neregulamentara a 

spectatorilor 

Pentru neasigurarea 

corespunzatoarea masurilor de 

siguranta se sanctioneaza se 

sanctioneaza Concordia Chiajna 

cu o penalitate sportiva de 200 lei. 

Pentru comportarea 

neregulamentara a spectatorilor se 

sanctioneaza se sanctioneaza FC 

R cu o penalitate sportiva de 300 



lei. 

30 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. 

31 Constructorul Bolintin 
Neachitarea obligatiilor 

financiare 

Pentru neachitarea obligatiilor 

financiare scadente, se 

sanctioneaza Constructorul 

Bolintin cu suspendarea dreptului 

de a fi programat in competitii 

oficiale ale AMFB. 

 

 

 

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

website. 


