
ASOCIATIA MUNICIPALA DE FOTBAL BUCURESTI 

COMISIA DE DISCIPLINA 

 

Lista cauzelor aflate pe rol in sedinta din 11.09.2019 

 

 

Nr 

Crt 

Dosar/meci Parti/ Obiect Solutia 

 

 

1 

 

ACP 3 Kids- 

AFC Rapid 

(2004) 

 

Bacau Adrian 

(Acp3Kids) 

Nita Albert 

(AsRomprim)              

Pentru comportare violenta se 

sanctioneaza jucatorul Bacau Adrian cu 

suspendare 2 etape si o penalitate 

sportiva de 150 lei.  

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, se 

sanctioneaza jucatorul Nita Albert cu 

suspendare 1 etapa si penalitate sportiva 

de 50 lei. 

 

 

2 

 

 

Acs Power Team – 

Acs Ajax NG                  

(Liga5) Seria 1 

 

Moraru 

Gheorghe 

(Acs Ajax NG) 

 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, se 

sanctioneaza jucatorul Moraru 

Gheorghe cu suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva de 80 lei. 



 

 

 

3 

 

 

SC Sportul Studentesc 

Sa- Cs Dinamo 

(2005/5) 

 

 

 

Neprezentare 

Excludere 

 

 

Pentru neprezentarea la 3 jocuri in 

actualul sezon competitional, se 

sanctioneaza echipa SC FC Sportul 

Studentesc Sa cu excluderea din 

competitie, pierderea tuturor jocurilor 

prin forfait si o penalitate sportiva de 

1500 lei. 

 

 

 

4 

 

CSTC Champion- FC 

Juniorul  

(2006/03) 

 

Lipsa asistenta 

medicala  

 

Pentru neprezentarea la terenul de joc a 

medicului/asistentului echipei gazda, se 

sanctioneaza echipa Cstc Champion cu 

pierderea jocului prin forfait si o 

penalitate sportiva de 150 lei. 

 

 

 

5 

 

As Comprest GIM-As 

Dan Chilom 

(2003) 

 

Gusa Denis 

(As Dan Chilom) 

Contestatie 

 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, se 

sanctioneaza jucatorul Gusa Denis  cu 

suspendare 1 etapa si penalitate sportiva 

de 50 lei. 

Respinge contestatia intentata de As 

Dan Chilom ca nefondata. Pastreaza 

rezultatul inregistrat pe teren. 

 

 

 

6 

 

Cosmo Sport – 

Popesti Leordeni 

(2011 Galben) 

 

Nerespectarea 

obligatiilor de 

organizare a 

jocurilor 

 

Pentru nerespectarea obligatiei de a avea 

la un joc oficial 5 jucatori cu carnete de 

legitimare si cu drept de joc, se 

sanctioneaza echipa Cosmo Sport cu o 



penalitate sportiva de 500 lei si 

pierderea jocului prin forfait. 

 

 

7 

 

Csa Steaua – Sportul 

Studentesc Academy 

(2007/1) 

 

Ene Luca 

(Sp Studentesc 

Ac) 

 

Pentru comportare violenta se 

sanctioneaza jucatorul Ene Luca cu 

suspendare 2 etape si o penalitate 

sportiva de 100 lei. 

 

 

 

8 

 

Acs Initial- Acs 

Juniorul 2014 

(2006/3) 

 

Nerespectarea 

obligatiilor de 

organizare a 

jocurilor 

 

Pentru nerespectarea obligatiei de a avea 

la un joc oficial 8 jucatori cu carnete de 

legitimare si cu drept de joc, se 

sanctioneaza echipa Acs Initial cu o 

penalitate sportiva de 500 de lei si 

pierderea jocului prin forfait. 

 

 

9 

 

Liceul Tehnic Sfantul 

Pantelimon- 

Victoria Bucuresti  

(2001) 

 

 

Stoian Liviu,  

Dogaru Stefan  

(Victoria) 

 

Pentru comportare violenta se 

sanctioneaza jucatorul Stoian Liviu cu 

suspendare 2 etape si o penalitate 

sportiva de 100 lei. 

Pentru parasirea spatiului tehnic si 

proteste la adresa arbitrilor, se 

sanctioneaza antrenorul Dogaru Stefan 

cu suspendare 2 etape si o penalitate 

sportive de 100 lei. 

 



 

 

 

10 

 

 

 

Acs Royal Bucuresti- 

Afc Atletico 2003 

(Liga 5/1) 

 

 

 

 

 

Mihalcea Adrian 

(As Royal) 

 

 

 

Pentru injurii la adresa unui adversar se 

santioneaza jucatorul Mihalcea Adrian  

cu suspendare 2 etape si o penalitate 

sportiva de 80 lei. 

 

 

 

11 

 

Acs Sport Team – 

Progresul Spartac 1944 

(2005/06) 

 

Lipsa asistenta 

medicala 

 

Pentru neprezentarea la terenul de joc a 

medicului/asistentului echipei gazda, se 

sanctioneaza echipa Acs Sport Team cu 

pierderea jocului prin forfait si o 

penalitate sportiva de 150 lei. 

 

12 

 

CSA Steaua – 

Acs Unirea Poli 

(Liga 4) 

 

Iliescu Adrian 

Lazar Cezar 

(Unirea Poli) 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, se 

sanctioneaza jucatorul Iliescu Adrian cu 

suspendare 1 etapa si penalitate sportiva 

de 100 lei. 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, se 

sanctioneaza jucatorul Lazar Cezar cu 

suspendare 1 etapa si penalitate sportiva 

de 100 lei. 

 

 



 

 

13 

 

Steaua Noua Generatie 

(2009/Rosu) 

 

Sorin Draghici 

(Steaua Noua 

Generatie) 

 

Pentru parasirea spatiului tehnic si 

proteste la adresa arbitrului, se 

sanctioneaza antrenorul Draghici Iulian 

cu suspendare 2 etape si o penalitate 

sportive de 100 lei. 

 

 

 

14 

 

Fc Rapid 1923 2- 

Afc Comprest Gim 

(Liga4) 

 

Toretoiu Adam 

(Comprest Gim) 

 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, se 

sanctioneaza jucatorul Toretoiu Adam 

cu suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva de 100 lei. 

 

 

 

15 

 

 

 

Cs Milanneto – As 

Metropolitan Est Fc 

(Liga 5/1) 

 

 

 

Petre Catalin 

Bolohan Cosmin 

(Milanneto) 

Tamara Stefan 

Andrusco Marius 

(Metropolitan) 

Pentru injurii la adresa unui adversar se 

santioneaza jucatorul Petre Catalin cu 

suspendare 2 etape si o penalitate 

sportiva de 80 lei. 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, se 

sanctioneaza jucatorul Bolohan Cosmin 

cu suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva de 80 lei. 

Pentru injurii la adresa unui adversar se 

santioneaza jucatorul Tamara Stefan cu 

suspendare 2 etape si o penalitate 

sportiva de 80 lei. 

Pentru injurii la adresa unui adversar se 

santioneaza jucatorul Andrusco Marius 

cu suspendare 2 etape si o penalitate 

sportiva de 80 lei. 

 

 



 

 

 

16 

 

Cs Inter Galaxt- Acs 

Vk Soccer 

(Liga 5/2) 

 

Smarandoiu 

Adrian 

(Inter Galaxy) 

Comportare 

Neregulamentara 

 

Pentru comportare violenta la adresa 

unui adversar se sanctioneaza jucatorul 

Smarandoiu Adrian  cu suspendare 2 

etape si o penalitate sportiva de 150 lei. 

Pentru primirea a 5 cartonase galbene in 

cursul aceluiasi joc de catre 5 jucatori se 

sanctioneaza echipa Cs Inter Galaxy 

pentru comportare neregulamentara cu o 

penalitate sportiva de 100 lei. 

 

Pentru primirea a 6 cartonase galbene in 

cursul aceluiasi joc de catre 5 jucatori se 

sanctioneaza echipa VK Soccer pentru 

comportare neregulamentara cu o 

penalitate sportiva de 100 lei. 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

Lps Mircea Eliade – Fc 

Rapid 1923 

(2003) 

 

Voinea Gabriel 

Videanu Andrei  

(Mircea Eliade) 

 

Rotaru Angelo 

(Rapid 1923) 

 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, se 

sanctioneaza jucatorul Voinea Gabriel 

cu suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva de 50 lei. 

Pentru oprirea unei situatii clare de a 

marca, se sanctioneaza jucatorul 

Videanu Andrei cu suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva de 50 lei. 

 



Pentru oprirea unei situatii clare de a 

marca, se sanctioneaza jucatorul Rotaru 

Angelo cu suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva de 50 lei. 

 

 

 

18 

 

Sportul Primavera – 

Inter Bucharest 

(2009/1) 

 

Neprezentare 

 

Pentru neprezentarea la un joc oficial se 

sanctioneaza echipa Inter Bucharest cu 

pierderea jocului prin forfait si o 

penalitate sportiva de 500 lei. 

 

19 

Astra Kids 2015 – 

FC Juniorul  

(2011/1) 

Nerespectarea 

obligatiilor de 

organizare a 

jocurilor 

Pentru nerespectarea obligatiei de a avea 

la un joc oficial  jucatori cu carnete de 

legitimare si cu drept de joc, se 

sanctioneaza echipa Astra Kids 2015 cu 

o penalitate sportiva de 500 de lei si 

pierderea jocului prin forfait. 

 

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

 


