
ASOCIATIA MUNICIPALA DE FOTBAL BUCURESTI 

COMISIA DE DISCIPLINA 

Lista cauzelor aflate pe rol in sedinta din 06.04.2022 

Nr. 

crt. 
Dosar/meci Parti/obiect Solutia 

1 

ACS Sportul D&A- 

AS Dan Chilom  

(liga 4) 

Contestatie 
Respinge contestatia ca 

netimbrata. 

2 

AS Metropolitan Fotbal Motor 

Club 2- 

CS Progresul 2005 

(liga 5) 

Mecina Andrei 

(AS Metropolitan) 

Pentru injurii la adresa arbitrului 

se sanctioneaza jucatorul 

Mecina Andrei cu suspendare 2 

etape si o penalitate sportiva de 

100 lei. 

3 

ACS Team One Academy –  

ACS Prosport Football Academy 

(liga 5) 

Dumitriu Andrei  

(Team One Academy) 

Pentru primirea celui de-al 

doilea avertisment in cursul 

aceluiasi joc se sanctioneaza 

jucatorul Dumitriu Andrei cu 

suspendare 1 etapa si o 

penalitate sportiva de 80 lei. 

4 

AS CS Espanyol București –  

ACS Alexandru Văidean 

 (Liga 5) 

Cismaru Ionut 

(ACS Alexandru 

Vaidean) 

Vaidean Alexandru 

Comportare 

neregulamentara 

Pentru primirea celui de-al 

doilea avertisment in cursul 

aceluiasi joc se sanctioneaza 

jucatorul Cismaru Ionut cu 

suspendare 1 etapa si o 

penalitate sportiva de 80 lei. 

Pentru injurii la adresa brigazii 

de arbitri se sanctioneaza 

antrenorul Vaidean Alexandru 

cu suspendare 2 etape si o 

penalitate sportiva 150 lei. 

Pentru primirea a cinci 

cartonașe galbene în cursul 

aceluiași joc de către cinci 

jucători se sancționează ACS 

Alexandru Văidean cu o 

penalitate sportivă de 120 lei. 

5 

ACS Sport Team- 

AFC Venus 1914 

(liga 5) 

Nițulescu Daniel 

 (Sport Team) 

Caraian Beniamin 

(Venus 1914) 

Pentru primirea celui de-al 

doilea avertisment in cursul 

aceluiasi joc se sanctioneaza 

jucatorul Nițulescu Daniel cu 

suspendare 1 etapa si o 

penalitate sportiva de 80 lei. 

Pentru comportare violenta fata 

de un adversar se sanctioneaza 



jucatorul Caraian Beniamin cu 

suspendare 2 etape si o 

penalitate sportiva de 80 lei. 

 

6 

AFC Atletico Bucuresti 2003- 

ACS Tractiunea 

(liga 5) 

Țane Cristian  

(Atletico 2003) 

Stănescu Florin 

(Tracțiunea) 

Comportare 

neregulamentara 

Pentru injurii la adresa brigazii 

de arbitri se sanctioneaza 

jucatorul Tane Cristian 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 Stănescu Florin cu 

suspendare 1 etapa si o 

penalitate sportiva de 80 lei. 

Pentru comportare 

neregulamentara a echipei se 

sanctioneaza AFC Atletico 

Bucuresti cu o penalitate 

sportiva de 500 lei. 

7 

CSU Stiinta Bucuresti- 

ACS Sportivii 

(liga 4) 

Ben Haj Hamouda 

(CSU Stiinta) 

Pentru primirea celui de-al 

doilea avertisment in cursul 

aceluiasi joc se sanctioneaza 

jucatorul Ben Haj Hamouda 

cu suspendare 1 etapa si o 

penalitate sportiva de 100lei. 

8 

Forzza Juniors- 

Marius Lacatus 

(2006/2) 

Neacsu Silvian 

(Marius Lacatus) 

 

Pentru injurii la adresa 

adversarului se sanctioneaza 

jucatorul Neacsu Silvian cu 

suspendare 2 etape si o 

penalitate sportiva de 60 lei. 

9 

ACS Centrul German 1- 

CSS 1 

(2009) 

Silvester Mario 

(ACS Centrul German) 

 

Pentru comportare violentă se 

sancționează jucătorul Silvester 

Mario cu suspendare 2 etape și 

o penalitate sportivă de 60 lei. 

10 

Juniorul 2014- 

FC Rusanu 

(2011) 

Radulescu Raian 

(FC Rusanu) 

Pentru injurii la adresa brigazii 

de arbitri se sanctioneaza 

jucatorul Radulescu Raian cu 

suspendare 2 etape si o 

penalitate sportiva de 60 lei. 

11 

Chelsea- 

CS Dinamo 

(2011) 

Iliescu Radu 

(CS Dinamo) 

Pentru primirea celui de-al 

doilea avertisment in cursul 

aceluiasi joc se sanctioneaza 

jucatorul Iliescu Radu cu 

suspendare 1 etapa si o 

penalitate sportiva de 50lei. 



12 

Capital- 

Voluntari 

(2008) 

Stefan Craciun 

(Capital) 

Pentru injurii la adresa brigazii 

de arbitri se sanctioneaza 

antrenorul Stefan Craciun cu 

suspendare 2 etape si o 

penalitate sportiva de 300 lei. 

13 

Lic. Teh. Sf. Pantelimon- 

Inter Galaxy 

(2006) 

Buda-Andrei Stefan 

(Lic. Teh. Sf. 

Pantelimon) 

Dragodan Antonio 

(Inter Galaxy) 

Pentru comportare violentă se 

sancționează jucătorul Buda-

Andrei Stefan cu suspendare 2 

etape și o penalitate sportivă de 

60 lei. 

Pentru comportare violentă se 

sancționează jucătorul 

Dragodan Antonio cu 

suspendare 2 etape și o 

penalitate sportivă de 60 lei. 

14 
AS Real Junior- 

ARGMAN 

Paraschiv Denis 

(AS Real Junior) 

ERATA: Pentru injurii la adresa 

brigazii de arbitri se 

sanctioneaza jucatorul 

Paraschiv Denis cu suspendare 

2 etape si o penalitate sportiva 

de 60 lei. 

15 

Termo- 

Sport Team 

(u19) 

Simion Mario 

(AS Termo) 

Frunza Alexandru 

(Sport Team) 

 

Pentru comportare nesportiva se 

sanctioneaza jucatorul Simion 

Mario cu suspendare 2 etape si 

o penalitate sportiva de 80 lei. 

Pentru comportare nesportiva se 

sanctioneaza jucatorul Frunza 

Alexandru cu suspendare 2 

etape si o penalitate sportiva de 

80 lei. 

 

16 

CSA Steaua- 

CS Dinamo 

(2008) 

Petrache Nicholas 

(CSA Steaua) 

Pentru comportare violenta se 

sanctioneaza jucatorul Petrache 

Nicholas cu suspendare 2 etape 

si o penalitate sportiva de 60 lei. 

17 

ACP 3 Kids- 

ACP Axi Arena 

(2008) 

Bazarca George 

(ACP Axi Arena) 

Pentru comportare violenta se 

sanctioneaza jucatorul Bazarca 

George  cu suspendare 2 etape si 

o penalitate sportiva de 60 lei. 

18 

LPS M. Eliade- 

AFC Comprest Gim 

(u19) 

Bocris Antonio 

(LPS M. Eliade) 

Pentru primirea celui de -al 

doilea avertisment in cursul 

aceluiasi joc, se sanctioneaza 

jucatorul Bocris Antonio cu 

suspendare 1 etapă si penalitate 

sportivă 80 lei. 



19 

ASPOL- 

ACS Steaua Noua Generatie 

(2007) 

Din Andrei 

(ACS Steaua Noua 

Generatie) 

Pentru  oprirea unei ocazii clare 

de a marca se sancționează 

jucătorul Din Andrei 

cu suspendare 1 etapă și o 

penalitate sportivă de 50 lei. 

20 

ACS Rapid Frumoșii Nebuni Ai 

Giuleștiului – 

AS Romprim 

(liga 4) 

 

Comportare 

neregulamentara 

(ACS Rapid Frumoșii 

Nebuni Ai Giuleștiului) 

ERATA: Pentru primirea a cinci 

cartonașe galbene în cursul 

aceluiași joc de către cinci 

jucători se sancționează ACS 

Rapid Frumoșii Nebuni Ai 

Giuleștiului  cu o penalitate 

sportivă de 150 lei. 

21 

CSU Stiinta 

(liga 4) 

 

Niță Andrei 

Pentru primirea celui de-al 

noualea avertisment in cursului 

aceluiasi sezon se sanctioneaza 

jucatorul Nita Andrei cu 

suspendare 1 etapa si o 

penalitate sportiva de 180 lei. 

22 

ACS FC Dinamo București 

(liga 4) 

 

Dulgheru Constantin 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Dulgheru Constantin 

cu suspendare 1 etapă și 

penalitate 

sportivă 120 de lei. 

23 

FC Metaloglobus SA 2 

(liga 4) 

 

Lazăr Mihai 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Lazăr Mihai cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 120 de lei. 

24 
ACS Lusitan 

(liga 5) 
Muler Cristian 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Muler Cristian cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 100 de lei. 

25 
AFC Asalt 2 

(liga 5) 
Roussos Dimitrios 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Roussos Dimitrios cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 100 de lei. 

26 
ACS Sport Team 

(liga 5) 
Petre Ștefan Adrian 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Petre Ștefan Adrian cu 



suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 100 de lei. 

27 
AS Romprim 

(liga 4) 
Fofana Mamady 

Pentru primirea celui de -al 

șaptelea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Fofana Mamady cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 150 de lei. 

28 

ACS Turistul București –  

ACP 3 Kids Sport 2  

(teren redus - 2014) 

Retragere de pe teren 

Pentru retragerea de pe teren a 

echipei se sanctioneaza echipa 

ACP 3 Kids Sports cu pierderea 

jocului cu forfait si o penalitate 

sportiva de 500 lei. 

29 Inter Galaxy 
Nerespectarea 

obligațiilor financiare 

Dispune citarea Inter Galaxy cu 

mentiunea de a trimite dovada 

platii fondului de garantie 

pentru participarea in liga a 5a, 

pana la data de 07.04.2022 ora 

14.00 . 

30 Inter Galaxy 
Nerespectarea 

obligațiilor financiare 

Dispune citarea Inter Galaxy cu 

mentiunea de a trimite dovada 

platii penalitatilor sportive 

dispuse de Comisia de 

Disciplina in sedinta din 

16.12.2021, pana la data de 

07.04.2022 ora 14.00 . 

31 ACP 3 Kids Sport 
Nerespectarea 

obligațiilor financiare 

Dispune citarea ACP 3 Kids 

Sport cu mentiunea de a trimite 

dovada platii contributiilor 

pentru participarea la jocurile de 

fotbal pe teren redus pana la 

data de 07.04.2022, ora 14.00. 

32 CS Inter Galaxy 
Nerespectarea 

obligațiilor financiare 

Dispune citarea CS Inter Galaxy 

cu mentiunea de a trimite 

dovada platii contributiilor 

pentru participarea la jocurile de 

fotbal pe teren redus pana la 

data de 07.04.2022, ora 16.00. 

33 ACS Aripi 
Nerespectarea 

obligațiilor financiare 

Dispune citarea ACS Aripi cu 

mentiunea de a trimite dovada 

platii contributiilor pentru 

participarea la jocurile de fotbal 

pe teren redus pana la data de 

07.04.2022, ora 14.00. 

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

website.  


