
ASOCIATIA MUNICIPALA DE FOTBAL BUCURESTI 

COMISIA DE DISCIPLINA 

Lista cauzelor aflate pe rol in sedinta din 16.12.2022 

Nr. 
crt. 

Dosar/meci Parti/obiect Solutia 

1 
CS Concordia Chiajna- 
CSU Stiinta Bucuresti 

 

Folosirea 
neregulamentara a unui 

jucator legitimat la un alt 
club 

Pentru folosirea 
neregulamentara a unui jucator 
legitimat la un alt club se 
sanctioneaza CSU Stiinta 
Bucuresti cu o penalitate 
sportiva de 2000 lei.

2 
ACS Juniorul 2014- 
Progresul Bucuresti 

(2008/3) 

Serban Dragos 
(Progresul Bucuresti) 

Pentru primirea celui de-al 
doilea avertisment in cursul 
aceluiasi joc se sanctioneaza 
jucatorul Serban Dragos cu 
suspendare 1 etapa si o 
penalitate sportiva de 80 lei.

3 
CS Dinamo- 
NFC Arena 1 

(U19) 

Ciprian Elisei 
(CS Dinamo) 
Tanase Ovidiu 
(CS Dinamo) 

Pentru fault grosolan se 
sanctioneaza jucatorul Ciprian 
Elisei 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 Tanase Ovidiu cu 
suspendare 1 etapa si o 
penalitate sportiva de 80 lei.

4 
ASPOL 2- 

3KIDS Sport 
(U19) 

Marcu Tudor 
(3 Kids Sport) 

Pentru primirea celui de-al 
doilea avertisment in cursul 
aceluiasi joc se sanctioneaza 
jucatorul Marcu Tudor cu 
suspendare 1 etapa si o 
penalitate sportiva de 80 lei.

5 
Alexandru Vaidean- 

3 Kids Sport 
(2015) 

Neprezentare 

Pentru neprezentarea carnetelor 
de legitimare la un joc oficial se 
sanctioneaza clubul Alexandru 
Vaiden cu pierderea jocului prin 
forfait si o penalitate sportiva de 
500 lei. 

6 
Juniors Teams- 

Rusanu 
(2018) 

Neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 
oficial se sanctioneaza clubul 
Juniors Teams cu pierderea 
jocului prin forfait si o 
penalitate sportiva de 500 lei.



7 
SFR 2- 

La Squadra 1 
(2012) 

Calinescu Patrick 
(SFR 2) 

Pentru injurii se sanctioneza 
jucatorul Calinescu Patrick cu 
suspendare 2 etape si o 
penalitate sportiva de 100 lei.

8 
Nord Sport- 

ASPOL 
(2010) 

Nerespectarea 
obligatiilor privind 

organizarea jocurilor 

Pentru nerespectarea 
obligatiilor cu privire la 
organizarea jocurilor oficiale se 
sanctioneaza echipa ASPOL cu 
pierderea jocului prin forfait si o 
penalitate sportiva de 500 lei.

9 
ACS D’Angelo- 

Lusitan 
(2013) 

Chiriac Gabriel 
(ACS D’Angelo) 

Pentru comportare violenta se 
sanctioneaza jucatorul Chiriac 
Gabriel cu suspendare 2 etape si 
o penalitate sportiva de 100 lei.

10 
FCSB- 
ASPOL 
(u19) 

Contestatie 
Respinge contestatia ca 
neintemeiata. 

11 
Metropolitan 

(liga 5) 
Balamita Costin 

Pentru primirea celui de-al 
patrulea avertisment în cursul 
aceluiași sezon, se sancționează 
jucătorul Balamita Costin cu 
suspendare 1 etapă și penalitate 
sportivă 120 de lei.

12 
Alexandru Vaidean 

(liga 5) 
Moldoveanu Alexandru 

Pentru primirea celui de-al 
patrulea avertisment în cursul 
aceluiași sezon, se sancționează 
jucătorul Moldoveanu 
Alexandru cu suspendare 1 
etapă și penalitate sportivă 120 
de lei. 

13 
Lusitan- 
Electrica 
(liga 5) 

Nerespectarea 
formalitatilor de incepere 

a jocurilor 

Pentru nerespectarea 
formalitatilor de incepere a 
jocurilor se sanctioneaza 
Lusitan cu o penalitate sportiva 
de 300 lei. 

14 
AS Romprim 2- 

AFC Venus 1914 
(liga 5) 

Iordache Gabriel 

Pentru comportare violenta se 
sanctioneaza jucatorul Iordache 
Gabriel cu o penalitate sportiva 
de 2 etape si o penalitate 
sportiva de 150 lei.

15 
ACS Sport Team- 

ACS Centrul German 
(liga 5) 

Tudorache Mihai 

Pentru primirea celui de-al 
doilea avertisment in cursul 
aceluiasi joc se sanctioneaza 
jucatorul Tudorache Mihai cu 
suspendare 1 etapa si o 
penalitate sportiva de 100 lei.



16 Inter Galaxy 
Neindeplinirea 

obligatiilor financiar 

Pune in vedere clubului Inter 
Galaxy sa faca dovada achitarii 
taxei pentru jocurile de fotbal pe 
teren redus aferenta lunii 
decembrie 

17 Steaua Noua Generatie 
Neindeplinirea 

obligatiilor financiar 

Pune in vedere clubului Steaua 
Noua Generatie sa faca dovada 
achitarii taxei pentru jocurile de 
fotbal pe teren redus aferenta 
lunii decembrie.

18 Luceafarul Noua Generatie 
Neindeplinirea 

obligatiilor financiar 

Pune in vedere clubului 
Luceafarul Noua Generatie sa 
faca dovada achitarii taxei 
pentru jocurile de fotbal pe teren 
redus aferenta lunii decembrie.

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


