
ASOCIATIA MUNICIPALA DE FOTBAL BUCURESTI 

COMISIA DE DISCIPLINA 

 

Lista cauzelor aflate pe rol in sedinta din 28.11.2019 

 

Nr. crt. Dosar/meci Parti/obiect Solutia 

1 

Dosar 

17/CD/20.11.2019 

ACS Sportul 

Studentesc 

Academy 

ACS AS Valencia 

Academy 

Interzicerea dreptului 

de a efectua transferuri 

Comisia califica primul 

capat de cerere ca fiind o 

interventie principala si cel 

de-al doilea capat de cerere 

ca fiind o interventie 

accesorie. Disjunge cele 

doua cereri.  

Admite exceptia 

necompetentei functionale a 

Comisiei de Disciplina 

invocata din oficiu. Declina 

solutionarea cererii de 

interventie principala privind 

anularea acordului de 

transfer catre Comisia pentru 

Statutul Jucatorului. 

Respinge ca inadmisibila 

cererea de interventie 

accesorie. Respinge cererea 

de suspendare a prezentei 

cauze. Acorda termen pentru 

12.12.2019, ora 14.00. 

2 

ACS Inizio- 

Inter Galaxy 

(2007/1) 

Neprezentarea 

legitimatiilor 

Pentru neprezentarea 

legitimatiilor,cu 

circumstanțe atenuante, se 

sanctioneaza echipa Inter 

Galaxy cu pierderea jocului 

prin forfait si o penalitate 

sportiva 350 lei. 

3 

ACS Rapid FNG- 

AFC Asalt 

Bucuresti 

(liga 4) 

Neprezentare 
Amana pronuntarea pentru 

data de 04.12.2019. 

4 

CSA Steaua- 

ACS Bucharest 

United 

Comportare 

neregulamentara a 

spectatorilor 

Pentru comportare 

neregulamentara a 

spectatorilor se sanctioneaza 



(liga 4) CSA Steaua cu programarea 

1 (unui) meci  fara spectatori 

si o penalitate sportiva de 

500 lei. 

5 

CS Progresul 

Bucuresti 2005- 

ACS Power Team 

(liga 4) 

Stancu Cezar 

(CS Progresul) 

Pentru oprirea unei situatii 

clare de gol se sanctioneaza 

jucatorul Stancu Cezar cu 

suspendare 1 etapa si o 

penalitate sportiva de 100 

lei. 

6 

CS ASPOL 

Bucuresti- 

ACS Victoria 

Bucuresti 

(2001) 

Neasigurarea asistentei 

medicale. 

Pentru neasigurarea 

asistentei medicale se 

sanctioneaza CS ASPOL 

Bucuresti cu pierderea 

jocului prin forfait si o 

penalitate sportiva de 500 

lei. 

7 

AFC Rapid 

Bucuresti- 

FC Rapid 1923 

(liga 4) 

 

Neprezentare 

Pentru neprezentarea la un 

joc oficial se sanctioneaza 

AFC Rapid Bucuresti cu 

pierderea jocului prin forfait 

si o penalitate sportiva de 

500 lei. 

8 

ACS Celtic 

Bucuresti- 

AS Romprim 

(2004) 

Voicu Gheorghe 

(ACS Celtic) 

Tuinete Florin 

(ACS Celtic) 

 

Pentru injurii la adresa 

brigazii de arbitri si 

instigarea spectatorilor se 

sanctioneaza antrenorul 

Voicu Gheorghe cu 

suspendare 2 etape si o 

penalitate sportiva de 300 

lei. 

Pentru nesemnarea 

raportului de arbitri se 

sanctioneaza delegatul 

echipei Celtic cu 

avertisment. 

9 

Argman- 

ACS Valencia 

(2008/galben) 

Neprezentarea 

carnetelor de legitimare 

Pentru neprezentarea 

carnetelor de legitimare se 

sanctioneaza clubul Argamn 

cu pierderea jocului prin 

forfait si o penalitate 

sportiva de 500 lei. 

10 

Ac. R. Neagoe- 

CSA Steaua 

(2009/verde) 

Robert Neagoe 

Pentru nepurtarea 

ecusonului, in stare de 

recidiva se sanctioneaza 

antrenorul R. Neagoe cu 



penalitate sportiva de 100 

lei. 

11 

Pro Team- 

Real Cadet 

(2009/verde) 

Saigo Peter 

Pentru nepurtarea ecusonului 

se sanctioneaza antrenorul 

Saigo Peter cu avertisment. 

12 
AS Romprim- 

Bucharest United 
Neprezentare 

Pentru neprogramarea 

meciului se sanctioneaza 

echipa AS Romprim cu 

pierderea jocului prin forfait 

si o penalitate sportiva de 

500 lei. 

13 

Micii Fotbalisti- 

Juventus 

(2009, verde) 

Robert Vissa 

(Juventus) 

Pentru comportare 

neregulamentara se 

sanctioneaza domnul Robert 

Vissa cu avertisment. 

 

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

website. 


