
ASOCIATIA MUNICIPALA DE FOTBAL BUCURESTI 

COMISIA DE DISCIPLINA 

Lista cauzelor aflate pe rol in sedinta din 29.11.2022 

Nr. 
crt. 

Dosar/meci Parti/obiect Solutia 

1 
ACS International P- 

ACS Lusitan 
(liga 5) 

Toader Dorin 
(ACS Lusitan) 
Vasco Trindade 
(ACS Lusitan) 

 

Pentru injurii la adresa arbitrului 
se sanctioneaza jucatorul 
Toader Dorin cu suspendare 2 
etape si o penalitate sportiva de 
200lei. 
Pentru injurii si comportare 
violenta se sanctioneaza 
jucatorul Vasco Trindade cu 
suspendare 3 etape si o 
penalitate sportiva de 300 lei.

2 
Lazio Celesti- 
FC Rapid 1923 

(2008/1) 

Porojan Robert 
(FC Rapid 1923) 

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

3 
FC Academia MCR- 
Team One Academy 

(2008/1) 

Furcoi Robert 
(Team One Academy) 

Pentru comportare violenta se 
sanctioneaza jucatorul Furcoi 
Robert  cu suspendare 2 etape si 
o penalitate sportiva de 120 lei.

4 
ACS Sportivii- 

CSU Stiinta 
(liga 4) 

Badea Stefan 
(Sportivii) 

Comportare 
neregulamentara 

(CSU Stiinta) 

Pentru comportare nesportiva se 
sanctioneaza jucatorul Badea 
Stefan cu suspendare 3 etape si 
o penalitate sportiva de 250 lei. 
Pentru primirea a sase cartonase 
galbene de catre sase jucatori in 
cursul aceluiasi joc se 
sanctioneaza echipa CSU 
Stiinta cu o penalitate sportiva 
de 200 lei. 

5 
ACP 3 Kids Sport- 

AS Romprim 
(liga 4) 

Bortea David 
(AS Romprim) 

Pentru oprirea unei ocazii clare 
de a marca se sanctioneaza 
jucatorul Bortea David cu 
suspendare 1 etapa si o 
penalitate sportiva de 120 lei.

6 
ACS Sportul D&A- 
AFC Venus 1914 

(liga 4) 

Vasile Alexandru 
(Sportul D&A) 

Contestatie 
(Sportul D&A)

Pentru comportare violenta se 
sanctioneaza jucatorul Vasile 
Alexandru cu suspendare 2 



etape si o penalitate sportiva de 
150 lei. 
Respinge contestatia ca 
netimbrata. 

7 
Olimpic Snagov- 

Initial 
(2011) 

Dumitrascu Noah 
(Initial) 

Doaga Ianis 
(Initial) 

Pentru comportare violenta la 
adresa arbitrului se sanctioneaza 
jucatorul Dumitrascu Noah cu 
suspendare 2 etape si o 
penalitate sportiva de 100 lei. 
Pentru comportare violenta la 
adresa arbitrului se sanctioneaza 
jucatorul Doaga Ianis cu 
suspendare 2 etape si o 
penalitate sportiva de 100 lei.

8 
ACS Sport Team- 

CS Progresul Bucuresti 
(liga 5) 

Craciun Cristopher 
(CS Progresul) 
Tudor Horatiu 
(CS Progresul) 

Pentru injurii si amenintari se 
sanctioneaza jucatorul Craciun 
Cristopher cu suspendare 4 
etape si o penalitate sportiva de 
500 lei. 
Pentru comportare violenta fata 
de un spectator se sanctioneaza 
jucatorul Tudor Horatiu cu 
suspendare 3 etape si o 
penalitate sportiva de 300 lei.

9 
SC Dinamo 1948- 
CS Inter Galaxy 

(2008/1) 

Pana Patrik 
(Dinamo) 

Pentru oprirea unei ocazii clare 
de a marca se sanctioneaza 
jucatorul Pana Patrik cu 
suspendare 1 etapa si o 
penalitate sportiva de 70 lei.

10 
LPS Mircea Eliade- 

CS Dinamo 
(2008/1) 

Sovaila Luca 
(LPS M. Eliade) 
Oancea Claudiu 
(LPS M. Eliade) 

Pentru primirea celui de-al 
doilea avertisment in cursul 
aceluiasi joc se sanctioneaza 
jucatorul Sovaila Luca cu 
suspendare 1 etapa si o 
penalitate sportiva de 80 lei. 
Pentru comportare violenta la 
adresa arbitrului se sanctioneaza 
jucatorul Oancea Claudiu cu 
suspendare 2 etape si o 
penalitate sportiva de 100 lei.

11 
Forzza Junior- 

ACP 3 Kids Sport 
(U19) 

Dumitrescu Franco 
(Forzza Junior) 

Pentru fault grosolan se 
sanctioneaza jucatorul 
Dumitrescu Franco   cu 
suspendare 2 etape si o 
penalitate sportiva de 80 lei.



12 
CSA Steaua 2- 

CS Dinamo 
(2009/2) 

Zamfir Maryo 
(CS Dinamo) 

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

13 
Axi Arena- 

Celtic Bucuresti 
(2008) 

Filipache Lucian 
(Celtic) 

Pentru fault grosolan se 
sanctioneaza jucatorul Filipache 
Lucian cu suspendare 2 etape si 
o penalitate sportiva de 80 lei.

14 
CSS 6- 

FC Voluntari 
(2009/4) 

Apetrea Alexandru 
(CSS 6) 

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

15 
Progresul Spartac 1944- 

SFR 
(U19) 

Georgescu Nicolescu 
(SFR) 

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

16 
CSU Stiinta 

(liga 4) 
Afiane Rour 

Pentru primirea celui de-al 
patrulea avertisment în cursul 
aceluiași sezon, se sancționează 
jucătorul Afiane Rour cu 
suspendare 1 etapă și penalitate 
sportivă 150 de lei.

17 
Romprim 
(liga 4) 

Hassan Mahomed 

Pentru primirea celui de-al 
saptelea avertisment în cursul 
aceluiași sezon, se sancționează 
jucătorul Hassan Mahomed cu 
suspendare 1 etapă și penalitate 
sportivă 200 de lei.

18 
Venus 1914 

(liga 4) 
Zamfira Mihai 

Pentru primirea celui de-al 
patrulea avertisment în cursul 
aceluiași sezon, se sancționează 
jucătorul Zamfira Mihai cu 
suspendare 1 etapă și penalitate 
sportivă 150 de lei.

19 
Alexandru Vaidean- 

Chelsea 
(liga 5) 

Comportare 
neregulamentara 

(Alexandru Vaidean) 

Pentru primirea a cinci 
cartonase galbene de catre cinci 
jucatori in cursul aceluiasi joc se 
sanctioneaza echipa Alexandru 
Vaidean cu o penalitate sportiva
de 150 lei. 



20 
Alexandru Vaidean 

(liga 5) 
Dumbrava Marius 

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

21 
Sportul D&A 

(liga 5) 
Iordache Ionut 

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

22 
Turistul 2 
(liga 5) 

Crivineanu David 

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

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


