
ASOCIATIA MUNICIPALA DE FOTBAL BUCURESTI 

COMISIA DE DISCIPLINA 

Lista cauzelor aflate pe rol in sedinta din 13.04.2022 

Nr. 

crt. 
Dosar/meci Parti/obiect Solutia 

1 

ACS Valencia- 

Dan Chilom 

(U19) 

Comportare 

neregulamentara 

(ACS Valencia) 

Strepede Alexandru 

(ACS Valencia) 

Pentru primirea a sase 

cartonașe galbene în cursul 

aceluiași joc de către cinci 

jucători se sancționează ACS 

Valencia cu o penalitate 

sportivă de 100 lei. 

Pentru injurii la adresa brigazii 

de arbitri se sanctioneaza 

jucatorul Strepede Alexandru cu 

suspendare 2 etape si o 

penalitate sportiva de 80 lei. 

2 

ACS Sportivii- 

ACS Rapid FNG 

(liga 4) 

Comportare 

neregulamentara 

(ACS Sportivii) 

Vilcu Marian 

(ACS Sportivii) 

Angelescu Adrian 

(ACS Sportivii) 

Gradinaru Bogdan 

(ACS Rapid FNG) 

Gamaleldin Begad 

(ACS Rapid FNG) 

 

Pentru primirea a cinci 

cartonașe galbene în cursul 

aceluiași joc de către cinci 

jucători se sancționează ACS 

Sportivii  cu o penalitate 

sportivă de 150 lei. 

Pentru primirea celui de-al 

doilea avertisment in cursul 

aceluiasi joc se sanctioneaza 

jucatorul Vilcu Marian cu 

suspendare 1 etapa si o 

penalitate sportiva de 100 lei. 

Pentru primirea celui de-al 

doilea avertisment in cursul 

aceluiasi joc se sanctioneaza 

jucatorul Angelescu Adrian 

cu suspendare 1 etapa si o 

penalitate sportiva de 100 lei. 

Pentru comportare violentă se 

sancționează jucătorul 

Gradinaru Bogdan  cu 

suspendare 2 etape și o 

penalitate sportivă de 80 lei. 

Pentru comportare violentă se 

sancționează jucătorul 

Gamaleldin Begad cu 

suspendare 2 etape și o 

penalitate sportivă de 80 lei. 



3 

Olimpic- 

CSS2 

(2007) 

Nerespectarea regulilor 

de participare la jocuri 

(Olimpic) 

Pentru incalcarea regulilor cu 

privire la prezentarea cartilor de 

identitate a jucatorilor se 

sanctioneaza Olimpic cu 

pierderea jocului prin forfait si o 

penalitate sportiva de 500 lei. 

4 

Inizio 2- 

LPS Mircea Eliade 2- 

(2006) 

Tudor Rares 

(Inizio) 

Voinea Mario 

(LPS Mircea Eliade) 

Pentru comportare violenta se 

sanctioneaza jucatorul Tudor 

Rares cu suspendare 2 etape si o 

penalitate sportiva de 60 lei. 

Pentru comportare violenta se 

sanctioneaza jucatorul Voinea 

Mario cu suspendare 2 etape si 

o penalitate sportiva de 60 lei. 

5 

Nord Sport- 

Youth FC 

(2011) 

Neprezentare 

(Youth FC) 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial se sanctioneaza Youth 

FC cu pierderea jocului prin 

forfait si o penalitate sportiva de 

500 lei. 

6 

ACS Valencia Academy- 

Academia FCSB 

(2009) 

Neprezentare  

(ACS Valencia 

Academy) 

Excludere din campionat 

(ACS Valencia 

Academy) 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial se sanctioneaza ACS 

Valencia Academy cu pierderea 

jocului prin forfait si o 

penalitate sportiva de 500 lei. 

Pentru neprezentarea la trei 

jocuri in cursul aceluiasi sezon 

competitional se sanctioneaza 

ACS Valencia Academy cu 

excluderea din campionat si o 

penalitate sportiva de 1500 lei. 

 

7 

FC Voluntari- 

LPS M. Eliade 

(u19) 

Vlad Patrick 

(FC Voluntari) 

Pentru  oprirea unei ocazii clare 

de a marca se sancționează 

jucătorul Vlad Patrick cu 

suspendare 1 etapă și o 

penalitate sportivă de 60 lei. 

8 

Sportivii- 

Real Junior 

(2007) 

Tutulus David 

(ACS Sportivii) 

Tanasescu Rafael 

(ACS Real Junior) 

Comportare 

neregulamentara a 

propriilor suporteri 

Pentru comportare violenta se 

sanctioneaza jucatorul Tutulus 

David cu suspendare 2 etape si 

o penalitate sportiva de 50 lei. 

Pentru primirea celui de-al 

doilea cartonas in cursul 

aceluiasi joc se sanctioneaza 

jucatorul Tanasescu Rafael cu 

suspendare 1 etapa si o 

penalitate sportiva de 50 lei. 



Pentru comportamentul 

propriilor suporteri se 

sanctioneaza echipa Sportivii cu 

o penalitate sportiva de 200 lei. 

9 
ACS Pro Team- 

AFC ASALT 

Participarea la jocuri in 

conditii neregulamentare 

Pentru nerespectarea conditiilor 

cu privire la participarea la 

jocuri (art 48 alin. 3 ROAF) se 

sanctioneaza ACS Pro Team cu 

pierderea jocului prin forfait  si 

o penalitate sportiva de 500 lei.  

10 
Rapid FNG 

(liga 4) 
Bardas Florin 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Bardas Florin cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 120 de lei. 

11 
CS FC Dinamo 

(liga 4) 
Toarcas Athanasios 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Toarcas Athanasios cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 120 de lei. 

12 
AFC Romprim 

(liga 4) 
Rosoi Adrian 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Rosoi Adrian cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 120 de lei. 

13 
AFC Romprim 

(liga 4) 
Marcu Adrian 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Marcu Adrian cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 120 de lei. 

14 
AFC Asalt 

(liga 4) 
Iliescu Nicolae 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Iliescu Nicolae cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 120 de lei. 

15 
Inter Galaxy 

(liga 5) 
Jianu Valentin 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Jianu Valentin cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 100 de lei. 



16 
Progresul 2005 

(liga 4) 
Craciun Cristopher 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Craciun Cristopher cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 120 de lei. 

17 
CS Inter Galaxy 

(liga 5) 

Nerespectarea 

obligațiilor financiare 

Pentru nerespectarea 

obligatiilor financiare (neplata 

fondului de garantie) se 

sanctioneaza CS Inter Galaxy cu 

neprogramarea la jocurile 

oficiale in liga a5a. Sanctiunea 

inceteaza de drept la data la care 

CS Inter Galaxy face dovada 

platii fondului de garantie 

pentru participarea in liga a 5a. 

18 
CS Inter Galaxy 

(fotbal pe teren redus) 

Nerespectarea 

obligatiilor financiare 

Acorda termen la data de 

20.04.2022, ora 10.00, cu 

mentiunea ca CS Inter Galaxy 

sa depuna dovada de plata a 

penalitatii sportive decise in 

sedinta din 16.12.2021 a 

Comisiei de Disciplina. 

19 

AFC Tineretul Bucuresti- 

Prosport 

(2009) 

Neprezentare 

Pentru neprezentarea la un meci 

oficial se sanctioneaza AFC 

Tineretul Bucuresti cu pierderea 

jocului prin forfait si o 

penalitate sportiva de 500 lei. 

20 

AFC Tineretul Bucuresti- 

Daco-Getica 

(2010) 

Neprezentare 

Pentru neprezentarea la un meci 

oficial se sanctioneaza AFC 

Tineretul Bucuresti cu pierderea 

jocului prin forfait si o 

penalitate sportiva de 500 lei. 

21 

Steaua Noua Generatie- 

Dan Chilom 

(2007) 

Popa Alexe 

(Steaua Noua Generatie) 

Pentru comportare violenta se 

sanctioneaza jucatorul Popa 

Alexe cu suspendare 2 etape si o 

penalitate sportiva de 60 lei. 

22 ACS Valencia Academy 
Nerespectarea 

obligațiilor financiare 

Dispune citarea ACS Valencia 

cu mentiunea de a face dovada 

platii contributiilor de joc pentru 

participarea in competitia fotbal 

pe teren redus pana la data de 

26.04.2022, ora 12.00. 

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

website.  


