
ASOCIATIA MUNICIPALA DE FOTBAL BUCURESTI 

COMISIA DE DISCIPLINA 

 

Lista cauzelor aflate pe rol in sedinta din 25.04.2019 

 

Nr. 

crt. 
Dosar/meci Parti/obiect Solutia 

1 

Progresul Spartac- 

AFC Calcio 

(2005, seria 1) 

Datcu Robert Gabriel 

(AFC Progresul Spartac) 

Pentru injurii la adresa unui 

adversar se sanctioneaza jucatorul 

Datcu Robert Gabriel cu 

suspendare 2 etape si o penalitate 

sportiva de 80 lei. 

2 

Progresul 1944 

Spartac- 

ACS Proteam 

(2004, seria 1) 

Niculae Gabriel 

(ACS Proteam) 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul Niculae 

Gabriel  cu suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva 50 de lei. 

 

3 

AS Tricolor FC- 

AS CS Carmen 1937 

(2003, seria 2) 

Pavel Catalin 

(AS CS Carmen 1937) 

Contestatie 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul Pavel 

Catalin   cu suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva 50 de lei. 

Amana solutionarea contestatiei 

pentru data de 08.05.2019, ora 

14.00 in vederea citarii arbitrului 

Circiu Andrei si a 

reprezentantului AS CS Carment 

1937, domnul Szepi Eugen 

4 

ACP 3Kids Sports- 

Progresul 2005 

(2003) 

neprezentare 

Pentru neprezentarea numarului 

minim de jucători prevăzut de 

regulament (8) se sanctioneaza 

echipa Progresul 2005 cu 

pierderea jocului prin forfait si o 

penalitate sportiva de 500 lei. 

5 

CS Cadet- 

AFC Viitorul 

(2002) 

Medre Mihai-Cristian 

(CS Cadet) 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul Medre 

Mihai-Cristian   cu suspendare 1 

etapa si penalitate sportiva 50 de 

lei. 

 



6 

LPS Mircea Eliade- 

CSA Steaua 

(2000) 

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 CSA Steaua pentru 

comportare neregulamentara cu o 

penalitate sportiva de 100 lei. 

 

7 

AFC Comprest Gim- 

AFC Asalt 

(liga a IVa) 

Nitu Ciprian Simion 

(AFC Comprest Gim) 

Ionita Gheorghe Roberto 

(AFC Comprest Gim) 

Pentru injurii la adresa brigazii de 

arbitri se sanctioneaza jucatorul 

Nitu Ciprian 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 Ionita 

Gheorghe Roberto   cu suspendare 

1 etapa si penalitate sportiva 100 

de lei. 

 

8 

ACS Proteam 2- 

CSS 4 

(2005, seria 3) 

Munteanu Florin 

(CSS 4) 

Amana cauza pentru data de 

08.05.2019, ora 14.00. Pune in 

vedere antrenorului sa faca 

dovada imposibilitatii de a se 

prezenta la sedinta Comisiei de 

Disciplina din 25.04.2019 

Munteanu Florin. 

9 

ACS Initial- 

CS FC Dinamo 

(2005, seria 1) 

Toboc Erik 

(CS FC Dinamo) 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul Toboc 

Erik   cu suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva 50 de lei. 

 

10 

AS Olimpic- 

AFCS Real Crangasi 

(2000) 

Miclea Marcelino 

(AFCS Real Crangasi) 

Baranga Adrian 

(AFCS Real Crangasi) 

Dinca Andrei 

(AFCS Real Crangasi) 

Inainteaza cauza 

compartimentului Competitii in 

vederea programarii jocului din 

momentul intreruperii. 

Pentru comportare violenta se 

sanctioneaza jucatorul Miclea 

Marcelino cu suspendare 1 etapa 

si o penalitate sportiva de 100 lei. 



Pentru comportare violenta se 

sanctioneaza jucatorul Baranga 

Adrian  cu suspendare 2 etape si o 

penalitate sportiva de 100 lei. 

Pentru comportare violenta se 

sanctioneaza jucatorul Dinca 

Andrei cu suspendare 2 etape si o 

penalitate sportiva de 100 lei. 

 

11 

SC FC FCSB 2- 

ACS Proteam 

(2005, seria 2) 

Rusu Mario 

(ACS Proteam) 

Pentru injurii la adresa unui 

adversar si injurii la adresa 

brigazii de arbitri se sanctioneaza 

jucatorul Rusu Mario cu 

suspendare 2 etape si o penalitate 

150 lei 

12 

AS Tricolor- 

AFC Carmen 1937 

(liga a IVa) 

Olariu Alexandru Stefan 

(AS Tricolor) 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul Olariu 

Alexandru Stefan    cu suspendare 

1 etapa si penalitate sportiva 100 

de lei. 

 

13 

AS Romprim- 

CS FC Dinamo 

(liga a IVa) 

Stanca Daniel 

(CS FC Dinamo) 

Panait Dinu 

(CS FC Dinamo) 

Ursu Emil 

(CS FC Dinamo) 

Pentru injurii la adresa brigazii de 

arbitri jucatorul Stanca Daniel se 

sanctioneaza cu suspendare 2 

etape si o penalitate sportiva de 

130 lei. 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul Panait 

Dinu cu suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva 100 de lei. 

Pentru proteste repetate la 

deciziile arbitrului se sanctioneaza 

antrenorul Ursu Emil cu 

suspendare 1 etapa si o penalitate 

sportiva de 200 lei. 

 

14 

Astra Kids- 

ACS Nicolae Grigore 

(2007, verde) 

Refuzul continuarii jocului 

Stanca Marius 

(ACS Nicolae Grigore) 

Pentru refuzul continuarii unui joc 

inceput se sanctioneaza echipa 

ACS Nicolae Grigore cu pierderea 

jocului prin forfait si o penalitate 

sportiva de 500 lei si pe 

antrenorul Stanca Marius cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 100 lei. 



15 

AFC Asalt Bucuresti- 

CS Victoria 

 

Plata obligatii financiare 

Amana cauza pentru data de 

22.05.2019, in vederea implinirii 

termenului de 30 de zile stipulat 

de regulament. 

16 

Astra Kids- 

Prosport Bucuresti 

(2011, seria 1) 

Neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial, se sanctioneaza echipa 

Astra Kids pierderea jocului prin 

forfait si penalitate sportiva 500 

de lei. 

17 

ACS Inizio- 

AFC Calcio 

(2007, seria 1) 

Costache Cezar 

(ACS Inizio) 

Pentru comportare violenta se 

sanctioneaza jucatorul Costache 

Cezar cu suspendare 2 etape si o 

penalitate sportiva de 80 lei. 

18 

ACS Power Team- 

AFC Calcio 

(liga 5, seria 1) 

Niculae Alexandru 

(AFC Calcio) 

Comportare 

neregulamentara (ACS 

Power) 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul Niculae 

Alexandru  cu suspendare 1 etapa 

si penalitate sportiva 50 de lei. 

Pentru primirea a 5 cartonase 

galbene in cursul aceluiasi joc de 

catre 5 jucatori se sanctioneaza 

echipa ACS Power pentru 

comportare neregulamentara cu o 

penalitate sportiva de 100 lei. 

 

19 

ACS Mexic- 

AS Benfica NG 

(liga 5) 

Dinca Daniel 

(AS Benfica NG) 

Pentru injurii la adresa brigazii de 

arbitri se sanctioneaza jucatorul 

Dinca Daniel cu suspendare 2 

etape si o penalitate sportiva de 

100 lei. 

20 

AFC Atletico Buc 

2003- 

ACS Inter Galaxy 

(liga 5, seria 2) 

Comportare 

neregulamentara 

 (AFC Atletico) 

Angelescu Adrian 

(ACS Inter Galaxy) 

Roman Ionut Cristian 

(ACS Inter Galaxy) 

 

Pentru primirea a 6 cartonase 

galbene in cursul aceluiasi joc de 

catre 6 jucatori se sanctioneaza 

echipa AFC Atletico pentru 

comportare neregulamentara cu o 

penalitate sportiva de 100 lei. 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul Roman 

Ionut Cristian   cu suspendare 1 

etapa si penalitate sportiva 50 de 

lei. 

Pentru fault grosolan, se 

sanctioneaza jucatorul Angelescu 

Adrian  cu suspendare 2 etape si 

penalitate sportiva 100 de lei. 



21 

CS Cadet- 

LPS Mircea Eliade 

(2000) 

Iliescu Alexandru 

(CS Cadet) 

Pentru injurii la adresa brigazii de 

arbitri se sanctioneaza jucatorul 

Iliescu Alexandru cu suspendare 2 

etape si o penalitate sportiva de 

100 lei. 

22 

Viitorul Giurgiu- 

ACS Proteam 2 

(2005, seria 3) 

Dobrescu C. 

(Viitorul Giurgiu) 

Medea C. 

(Viitorul Giurgiu) 

Pentru parasirea spatiului tehnic si 

injurii la adresa brigazii de arbitri  

se sanctioneaza antrenorul 

Dobrescu C.  cu suspendare 3 

etape si penalitate sportiva 250 

lei. 

Pentru comportare violenta si 

refuzul de a semna raportul 

arbitrului se sanctioneaza 

delegatul Medea C. cu suspendare 

doua luni de zile si o penalitate 

sportiva de 200 lei. 

 

23 
AFC Comprest Gim 

(liga 4) 
Barbu Catalin 

Pentru primirea celui de-al 

patrulea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Barbu Catalin cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 100 de lei 

24 
AS Tricolor FC 

(liga 4) 
Hojda Cristian 

Pentru primirea celui de-al 

patrulea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Hojda Cristian cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 100 de lei 

25 

ACS Unirea 

Politehnica 

(liga 4) 

Stefan Denis 

Pentru primirea celui de-al 

patrulea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Stefan Denis cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 100 de lei 

26 

ACS Unirea 

Politehnica 

(liga 4) 

Banu Eduard 

Pentru primirea celui de-al 

patrulea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Banu Eduard cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 100 de lei 



27 
AFC Calcio 

(liga 5) 
Grigore Marian 

Pentru primirea celui de-al 

patrulea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Grigore Marian cu 

penalitate sportiva 80 de lei 

28 
ACS Power Team 

(liga 5) 
Rotaru Andrei 

Pentru primirea celui de-al 

patrulea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Rotaru Andrei cu 

penalitate sportiva 80 de lei 

29 
AFC Venus 1914 

(liga 5) 
Pena Marian 

Pentru primirea celui de-al 

patrulea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Pena Marian cu 

penalitate sportiva 80 de lei 

30 
AFC Atletico 2003 

(liga 5) 
Ciobanu Petrica 

Pentru primirea celui de-al 

patrulea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Ciobanu Petrica cu 

penalitate sportiva 80 de lei 

31 
CS Inter Galaxy 

(liga 5) 
Nita Vasile 

Pentru primirea celui de-al 

patrulea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Nita Vasile cu penalitate 

sportiva 80 de lei 

32 
ACS Sportivii 

(liga 5) 
Serban Nicu 

Pentru primirea celui de-al 

patrulea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Serban Nicu cu 

penalitate sportiva 80 de lei 

33 
ACS Sportul D&A 

(liga 5) 
Lepadatu Liviu 

Pentru primirea celui de-al 

patrulea avertisment in cursul 

aceluiasi sezon, se sanctioneaza 

jucatorul Lepadatu Liviu cu 

penalitate sportiva 80 de lei 

34 

Palatul National al 

Copiilor- 

CS Cadet 

(2002) 

Negrut Dan 

(CS Cadet) 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul Negrut 

Dan    cu suspendare 1 etapa si 

penalitate sportiva 50 de lei. 

35 

AFC Vis de Bucuresti- 

ACS Vointa Crevedia 

(2000) 

Comportare 

neregulamentara 

(AFC Vis de Bucuresti) 

Cirstian Razvan 

(AFC Vis de Bucuresti) 

Doicescu Robert 

Pentru primirea a 5 cartonase 

galbene in cursul aceluiasi joc de 

catre 5 jucatori se sanctioneaza 

echipa AFC Vis de Bucuresti 

pentru comportare 

neregulamentara cu o penalitate 



(ACS Vointa Crevedia) sportiva de 100 lei. 

Pentru fault grosolan, se 

sanctioneaza jucatorul Cirstian 

Razvan   cu suspendare 2 etape si 

penalitate sportiva 100 de lei. 

Pentru primirea celui de-al doilea 

avertisment in cursul aceluiasi joc, 

se sanctioneaza jucatorul 

Doicescu Robert    cu suspendare 

1 etapa si penalitate sportiva 50 de 

lei. 

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

website. 


