
ASOCIATIA MUNICIPALA DE FOTBAL BUCURESTI 

COMISIA DE DISCIPLINA 

Lista cauzelor aflate pe rol in sedinta din 10.11.2021 

Nr. 

crt. 
Dosar/meci Parti/obiect Solutia 

1 

ASC Daco-Getica București –  

CSU Știința București  

(Liga 4) 

Țărmure Alexandru 

(CSU Știința București) 

Pentru primirea celui de -al 

doilea avertisment in cursul 

aceluiasi joc, se sanctioneaza 

jucatorul Țărmure Alexandru 

cu suspendare 1 etapă si 

penalitate sportivă 100 lei. 

 

2 

ACS Sportul D&A –  

ACS Electrica  

(Liga 5) 

Pîrvu Alexandru 

Pentru injurii la adresa brigăzii 

de arbitri se sancționează 

jucătorul Pîrvu Alexandru cu 

suspendare 2 etape și o 

penalitate sportivă de 100 lei. 

 

3 

ACS Viitorul Bucureștii Noi –  

ACS Celtic București  

(Liga 5) 

Ababei Marius 

(ACS Viitorul Bucureștii 

Noi) 

Turcu Dorel 

(ACS Viitorul Bucureștii 

Noi) 

Pentru oprirea unei situații clare 

de a marca se sancționează 

jucătorul Ababei Marius cu 

suspendare 1 etapă și o 

penalitate sportivă de 80 lei. 

Pentru oprirea unei situații clare 

de a marca se sancționează 

jucătorul Turcu Dorel cu 

suspendare 1 etapă și o 

penalitate sportivă de 80 lei. 

 

4 

ACS Metropolitan Fotbal & Motor 

Club 2 –  

ACS Team One Academy 

 (Liga 5) 

Miclea Marcelino 

(Metropolitan) 

Suleap George 

(Metropolitan) 

Pentru oprirea unei situații clare 

de a marca se sancționează 

jucătorul Miclea Marcelino cu 

suspendare 1 etapă și o 

penalitate sportivă de 80 lei. 

Pentru primirea celui de -al 

doilea avertisment in cursul 

aceluiasi joc, se sanctioneaza 

jucatorul Suleap George cu 

suspendare 1 etapă si penalitate 

sportivă 80 lei. 

5 

CSU Știința București 2 –  

ACS Sportul D&A 2  

(Liga 5) 

Bogatu Alexandru 

(CSU Știința București) 

Ilie Răzvan 

(ACS Sportul D&A) 

Pentru fault grosolan se 

sancționează jucătorul Bogatu 

Alexandru cu suspendare 2 



etape și o penalitate sportivă de 

80 lei. 

Pentru pătrunderea neautorizată 

în vestiarul arbitrilor se 

sancționează oficialul Ilie 

Răzvan cu suspendare 4 etape și 

o penalitate sportivă de 200 lei. 

 

6 

ACS Tracțiunea –  

AFC Asalt 2  

(Liga 5) 

Matei Marius 

(ACS Tracțiunea) 

Pentru comportare jignitoare la 

adresa brigăzii de arbitri se 

sancționează jucătorul Matei 

Marius cu suspendare 4 etape și 

o penalitate sportivă de 300 lei. 

 

7 

ACS Tracțiunea – 

 ACS Lusitan 

 (Liga 5) 

Vasco Salvacao 

(ACS Lusitan) 

Bouldoire Thibaut 

(ACS Lusitan) 

Contestație 

(ACS Lusitan) 

Pentru primirea celui de -al 

doilea avertisment in cursul 

aceluiasi joc, se sanctioneaza 

jucatorul Vasco Salvacao cu 

suspendare 1 etapă si penalitate 

sportivă 80 lei. 

Pentru oprirea unei situații clare 

de a marca se sancționează 

jucătorul Bouldoire Thibaut cu 

suspendare 1 etapă și o 

penalitate sportivă de 80 lei. 

Respinge contestația ca 

nefondată. 

 

8 
ACS Sport Team –  

AFC ASALT 2 (Liga 5) 

Roussos Dimitrios 

(AFC Asalt) 

Manea Ciprian 

(AFC Asalt) 

Roussos Ioannis 

(medic AFC Asalt) 

Pentru injurii la adresa brigăzii 

de arbitri se sancționează 

jucătorul Roussos Dimitrios cu 

suspendare 2 etape și o 

penalitate sportivă de 100 lei.  

Pentru injurii la adresa brigăzii 

de arbitri, în stare de recidivă, se 

sancționează jucătorul Manea 

Ciprian cu suspendare 2 etape și 

o penalitate sportivă de 120 lei.  

Pentru intrarea neautorizată în 

teren se sancționează medicul 

Roussos Ioannis cu suspendare 

2 luni și o penalitate sportivă de 

300 lei. 

9 

ACS Gloria "Sportul Rege" - 

Liceul Tehnologic Sfântul 

Pantelimon 

 (Liga 5) 

Contestatie 

(Liceul Tehnologic Sf. 

Pantelimon) 

Respinge contestația ca tardiv 

introdusă.  



10 

ACS Juniorul 2014 –  

ACS Tracțiunea  

(2006) 

Vîrtopeanu Valentin 

(ACS Tracțiunea) 

Dumitru Daniel 

(ACS Tracțiunea) 

Pentru comportare jignitoare și 

amenințări se sancționează 

oficialul Vîrtopeanu Valentin cu 

suspendare 3 luni și o penalitate 

sportivă de 1000 lei. 

Pentru injurii la adresa brigăzii 

de arbitri și proteste repetate la 

deciziile acestora se 

sancționează antrenorul 

Dumitru Daniel cu suspendare 4 

etape și o penalitate sportivă de 

600 lei. 

 

11 

Youth FC – 

 ACS Celtic București  

(2007) 

Nițu Mihai 

(ACS Celtic) 

Pentru primirea celui de -al 

doilea avertisment in cursul 

aceluiasi joc, se sanctioneaza 

jucatorul Nițu Mihai cu 

suspendare 1 etapă si penalitate 

sportivă 50 lei. 

 

12 

ACS Steaua Noua Generație – 

 CS Aspol București  

(2007) 

Contestație 

(CS Aspol București) 

Respinge contestația ca tardiv 

introdusă. 

13 

AS Viitorul Giurgiu –  

AS Olimpic București  

(2007) 

Nerespectarea 

obligațiilor de organizare 

a jocurilor 

Pentru nerespectarea 

obligațiilor de organizare a 

jocurilor se sancționează echipa 

AS Viitorul Giurgiu cu 

pierderea jocului prin forfait și o 

penalitate sportivă de 500 lei. 

14 

ACS FC Academica Clinceni - 

ACS Juniors Berceni 

 (2008) 

Iosifescu Vlad 

(ACS FC Academica 

Clinceni) 

Pentru nerespectarea regulilor 

jocului se sancționează 

jucătorul Iosifescu Vlad cu 

suspendare 2 etape și o 

penalitate sportivă de 50 lei. 

15 

ASF Nana Juniors –  

ACS Gestifootball 

 (teren redus - 2010) 

Ioniță Eugen 

(ACS Gestifootball) 

Pentru proteste repetate și injurii 

la adresa brigăzii de arbitri se 

sancționează antrenorul Ioniță 

Eugen cu suspendare 4 etape și 

o penalitate sportivă de 250 lei. 

16 

ACS Real Cadet –  

AS Micii Fotbaliști  

(teren redus - 2009) 

Ionescu Ionuț 

(AS Micii Fotbaliști) 

Pentru comportare jignitoare la 

adresa arbitrului se sancționează 

antrenorul Ionescu Ionuț cu 

suspendare 2 etape și o 

penalitate sportivă de 150 lei. 



17 

FC FCSB SA –  

ASF Nana Juniors  

(teren redus - 2009) 

nerespectarea obligației 

de a prezenta 

certificatele de naștere 

Pentru neprezentarea 

certificatelor de naștere ale 

jucătorilor la un joc oficial se 

sancționează echipa ASF Nana 

Juniors cu pierderea jocului prin 

forfait și o penalitate sportivă de 

500 lei. 

18 

ACS Constructorul Bolintin Deal - 

ACS Pro Team  

(teren redus - 2010) 

neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial se sancționează ACS 

Constructorul Bolintin Deal cu 

pierderea jocului prin forfait și o 

penalitate sportivă de 500 lei. 

19 

FC Voluntari SA –  

ASF Nana Juniors  

(teren redus - 2010) 

Chiacu Hristu 

(FC Voluntari SA) 

Pentru injurii la adresa arbitrului 

se sancționează antrenorul 

Chiacu Hristu cu suspendare 2 

etape și o penalitate sportivă de 

150 lei. 

20 

CSA Steaua –  

ASF Nana Juniors 2  

(teren redus - 2010) 

Roman Matei Alexandru 

(CSA Steaua) 

Pentru comportare violentă se 

sancționează jucătorul Roman 

Matei Alexandru cu suspendare 

2 etape și o penalitate sportivă 

de 50 lei. 

21 

CS Dinamo București –  

ACS Gloria Kids 2019  

(teren redus - 2011). 

Geolea Costel 

(ACS Gloria Kids 2019) 

Pentru injurii la adresa arbitrului 

se sancționează antrenorul 

Geolea Costel cu suspendare 2 

etape și o penalitate sportivă de 

150 lei. 

22 

ACP 3 Kids Sport –  

ACS FC Academica Clinceni (fete) 

(teren redus - 2012) 

neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial se sancționează ACS FC 

Academica Clinceni cu 

pierderea jocului prin forfait și o 

penalitate sportivă de 500 lei. 

23 

ACS Sporting București –  

ACS Pro Team 2  

(2008) 

Niță Luca 

(ACS Sporting 

București) 

Pentru injurii la adresa 

adversarilor se sancționează 

jucătorul Niță Luca cu 

suspendare 2 etape și o 

penalitate sportivă de 60 lei. 

24 

CS Dinamo București –  

AFC Atletico 2003  

(Cupa României) 

Constantinescu Emilian 

(AFC Atletico) 

Pentru fault grosolan se 

sancționează jucătorul 

Constantinescu Emilian cu 

suspendare 2 etape și o 

penalitate sportivă de 100 lei. 

25 
AS Sportul D&A 

(liga 4) 
Grigoraș Alberto 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Grigoraș Alberto cu 



suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 120 de lei. 

26 
ACS Viitorul Bucureștii Noi 

(liga 5) 
Budoi Zamfir 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Budoi Zamfir cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 100 de lei. 

27 
ACS Sportul D&A 

(liga 5) 
Brebenel Cătălin 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Brebenel Cătălin cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 100 de lei. 

28 
ACS Prosport Football Academy 

(liga 5) 
Stănilă Robert 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Stănilă Robert cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 100 de lei. 

29 
ACS Sport Team 

(liga 5) 
Antonie Bernard 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Antonie Bernard cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 100 de lei. 

30 

CSA Steaua- 

ACS Aripi 2018 

(teren redus-2013) 

neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial se sancționează ACS 

Aripi 2018 cu pierderea jocului 

prin forfait și o penalitate 

sportivă de 500 lei. 

31 

ACS Sportul D&A- 

AFC Asalt București 

(Cupa României) 

Chireață Luca 

(ACS Sportul D&A) 

Pentru primirea celui de -al 

doilea avertisment in cursul 

aceluiasi joc, se sanctioneaza 

jucatorul Chireață Luca cu 

suspendare 1 etapă si penalitate 

sportivă 100 lei. 

 

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

website. 

 

  


