
ASOCIATIA MUNICIPALA DE FOTBAL BUCURESTI 

COMISIA DE DISCIPLINA 

 

Lista cauzelor aflate pe rol in sedinta din 16.10.2019 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Dosar/meci Parti/obiect Solutia 

 

 

1 

ACS Royal Borussia-

Metropolitan 

Estudiantes 

(liga 5) 

Miclea Mario 

(Metropolitan E.) 

Chelaru Bogdan 

(ACS Royal B.) 

Pentru injurii la adresa unui 

adversar se sanctioneaza jucatorul 

Miclea Mario cu suspendare 2 

etape si o penalitate sportiva de 80 

lei. 

Pentru injurii la adresa unui adversar 

se sanctioneaza jucatorul Chelaru 

Bogdan cu suspendare 2 etape si o 

penalitate sportiva de 80 lei. 

    2 

 

 

 

 

 

 

FC Rapid 1923 SA 2- 

FC Metaloglobus 2 

(liga 4) 

Comportare 

neregulamentara 

Pentru primirea a 5 cartonase 

galbene in cursul aceluiasi joc de 

catre 5 jucatori se sanctioneaza 

echipa FC Metaloglobus pentru 

comportare neregulamentara cu o 

penalitate sportiva de 150 lei. 

 

 

 

3 

AFC Venus 1914- 

CS Milanneto 

(liga 5) 

Andrei Catana 

(AFC Venus) 

Mihai Stancu 

(Milanneto) 

Pentru comportament violent in 

stare de recidiva se sanctioneaza 

jucatorul Andrei Catana cu 

suspendare 2 etape si o penalitate 

sportiva de 100 lei. 

Pentru comportament violent se 

sanctioneaza jucatorul Mihai 

Stancu cu suspendare 2 etape si o 

penalitate sportiva de 80 lei. 

4 
AS Romprim- 

AS Termo 
(2004) 

Vasi Antonio 
(AS Termo) 

Pentru primirea celui de-al doilea 
avertisment in cursul aceluiasi joc si 
injurii la adresa brigazii de arbitri, se 
sanctioneaza jucatorul Vasi Antonio 
cu suspendare 3 etape si penalitate 
sportiva 100 lei. 



 

 

5 

LPS Mircea Eliade 

ACS Juniorul 2014 

(2005/3) 

  

Balan Valentin 

(M. Eliade) 

Gheorghe Gabriel 

(Juniorul) 

Pentru comportare violenta se 

sanctioneaza jucatorul Balan 

Valentin 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 Gheorghe 

Gabriel cu suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva 50 lei. 

 

6 

ACS Sportul Studentesc 

Academy 

FC Rapid 1923 SA 

(2006/1) 

Neprezentare 
Pentru neprezentarea a minim 8 
carnete de legitimare in conformitate 
cu ROAF, se sanctioneaza ACS 
Sportul Studentesc cu pierderea 
jocului prin forfait si o penalitate 
sportiva de 500 lei. 

 

 

 

 

7 

 

ACS FCSB Academy- 

CSA Steaua 

(2006/1) 

Amet Denis 

(FCSB) 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul Amet 

Denis  cu suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva 50 lei. 

 

 

 

 

8 

     ACS Power Team 2  

        ACS Tractiunea 

(liga 5) 

 

Dumitru Daniel 

       (ACS Tractiunea) 

Pentru proteste repetate si injurii la 

adresa brigazii de arbitri se 

sanctioneaza antrenorul Dumitru 

Daniel cu suspendare 3 etape si o 

penalitate sportiva de 250 lei. 

 

9 

CSA Steaua- 
ACS Rapid Frumosii 
Nebuni ai Giulestiului 

(liga 4) 

Nerespectarea obligatiilor 
de organizare a jocurilor 

Pentru nerespectarea obligatiilor de 
organizare a jocurilor (neasigurarea 
masurilor de ordine, aruncarea cu 

materiale pirotehnice pe suprafata 
terenului, patrunderea spectatorilor 
in teren) se sanctioneaza CSA 
Steaua cu o penalitate sportiva de 

2000 lei si cu masura programarii 
jocurilor fara spectatori pentru 2 
jocuri. 
Pentru aruncarea cu materiale 

pirotehnice pe teren se sanctioneaza 
ACS Rapid Frumosii Nebuni ai 
Giulestiului cu o penalitate sportiva 
de 500 lei si cu masura programarii 

jocurilor fara spectatori pentru 1 
jocuri. 
  



 

10 
CS Aspol- 

   ACS VK Soccer 

(liga 5) 

        Lepadatu Marian 

       (VK Soccer) 

        Andreas Marius 

       (VK Soccer) 

          Contestatie 

         (VK Soccer) 

Pentru injurii la adresa brigazii de 

arbitri se sanctioneaza jucatorul 

Lepadatu Marian cu suspendare 2 

etape si penalitate sportiva 100 lei. 

Pentru patrunderea neautorizata pe 

teren si proteste repetate se 

sanctioneaza delegatul Andreas 

Marius cu suspendare o luna si 

penalitate sportiva 300 lei. 

Respinge contestatia intentata de 

ACS VK Soccer ca nefondata. 

Pastreaza rezultatul inregistrat pe 

teren 

 

 

11 

ACS Inter 

Galaxy- 

CSA Steaua 

(2007/2) 

Neprezentare Pentru neprezentarea la un joc 

oficial se sanctioneaza ACS Inter 
Galaxy cu pierderea jocului prin 

forfait si o penalitate sportiva de 

500 lei 

 

 

12 

Sport Team- 

CSS 1 

(2007/galben) 

Neprezentare Pentru neprezentarea  la un joc 

oficial se sanctioneaza CSS 1 cu 

pierderea jocului prin forfait si o 

penalitate sportiva de 500 lei 

 

13 
AS Olimpic- 

ACS Tonus 

(2009/alb) 

Neprezentare  Pentru neprezentarea la un joc      

oficial se sanctioneaza ACS 

Tonus cu pierderea jocului prin 

forfait si o penalitate sportiva de 

500 lei 

14 ACS Rapid 

Frumosii Nebuni 

ai Giulestiului 

(liga 4) 

Gheorghe Mihai Pentru primirea celui de-al patrulea 
avertisment in cursul aceluiasi 

sezon, se sanctioneaza jucatorul 

Gheorghe Mihai suspendare 1 

etapa si penalitate sportiva 100 de 

lei 

15 

 

ACS Rapid 

Frumosii Nebuni 

ai Giulestiului 

(liga 4) 

Jianu Stefan Pentru primirea celui de-al patrulea 
avertisment in cursul aceluiasi 

sezon, se sanctioneaza jucatorul 

Jianu Stefan suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva 100 de lei 

16 Milanneto 

(liga 5) 

Stancu Mihai Pentru primirea celui de-al patrulea 

avertisment in cursul aceluiasi 
sezon, se sanctioneaza jucatorul 

Stancu Mihai suspendare 1 etapa 

si penalitate sportiva 80 de lei 

17 Venus 1914 Craciun Constantin Pentru primirea celui de-al patrulea 

avertisment in cursul aceluiasi 

sezon, se sanctioneaza jucatorul 

Craciun Constantin suspendare 1 

etapa si penalitate sportiva 80 de lei 

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

website. 


