
ASOCIATIA MUNICIPALA DE FOTBAL BUCURESTI 

COMISIA DE DISCIPLINA 

Lista cauzelor aflate pe rol in sedinta din 16.03.2022 

Nr. 

crt. 
Dosar/meci Parti/obiect Solutia 

1 

ACS SPORTIVII BUCUREȘTI - 

ACS SPORTUL D&A  

(Liga 4) 

Dorofte Mădălin 

(ACS Sportul D&A) 

Prună Ion 

 (antrenor ACS Sportul 

D&A) 

Pentru proteste repetate la 

deciziile arbitrilor se 

sanctioneaza jucatorul Dorofte 

Madalin cu suspendare 2 etape 

si o penalitate sportiva de 150 

lei. 

Pentru proteste repetate la 

deciziile arbitrilor se 

sanctioneaza antrenorul Prună 

Ion cu suspendare 2 etape si o 

penalitate sportiva de 300 lei. 

2 

AS ROMPRIM –  

ACS FC DINAMO BUCUREȘTI  

(Liga 4) 

Roșoi Adrian  

(Romprim) 

Petrache Daniel 

(antrenor AS Romprim) 

 

Pentru primirea celui de-al 

doilea avertisment in cursul 

aceluiasi joc și comportare 

nesportiva se sanctioneaza 

jucatorul Rosoi Adrian cu 

suspendare 2 etape si o 

penalitate sportiva de 200 lei. 

Pentru comportare nesportiva se 

sancționează antrenorul 

Petrache Daniel cu suspendare 2 

etape și o penalitate sportivă de 

300 lei. 

3 

AS DAN CHILOM –  

ASC DACO-GETICA 

BUCUREȘTI 

 (Liga 4) 

Nerespectarea 

obligațiilor de organizare 

a jocurilor 

Pentru folosirea unui jucător în 

stare de suspendare (Lambrin 

Alexandru) se sancționează AS 

Dan Chilom cu pierderea 

jocului prin forfait și o 

penalitate sportivă de 500 lei. 

4 

CSU ȘTIINȚA BUCUREȘTI –  

CS PROGRESUL BUCUREȘTI 

2005 

 (Liga 4) 

Comportare 

neregulamentară 

Pentru primirea a cinci 

cartonașe galbene în cursul 

aceluiași joc de către cinci 

jucători se sancționează CS 

PROGRESUL BUCUREȘTI 

2005  cu o penalitate sportivă de 

150 lei. 

5 

ACS ALEXANDRU VĂIDEAN - 

ACS CELTIC BUCUREȘTI  

(Liga 5) 

Pandele Ovidiu 

(Alexandru Vaidean) 

Pentru  oprirea unei ocazii clare 

de a marca prin jucarea 

intenţionată a mingii cu mâna se 



Iordănescu Andrei 

(Celtic) 

sancționează jucătorul Pandele 

Ovidiu cu suspendare 1 etapă și 

o penalitate sportivă de 80 lei. 

Pentru comportare violentă se 

sancționează jucătorul 

Iordănescu Andrei cu 

suspendare 2 etape și o 

penalitate sportivă de 100 lei. 

6 

AFC ASALT BUCURESTI 2 – 

 AS ROMPRIM 2  

(Liga 5) 

Comportare 

neregulamentară 

Pentru primirea a cinci 

cartonașe galbene în cursul 

aceluiași joc de către cinci 

jucători se sancționează AFC 

ASALT BUCURESTI 2   cu o 

penalitate sportivă de 120 lei. 

7 

ACS SPORT TEAM –  

ACS GLORIA SPORTUL REGE 

(Liga 5) 

Matei Marian  

(Sport Team) 

Pentru primirea celui de-al 

doilea avertisment in cursul 

aceluiasi joc se sanctioneaza 

jucatorul Matei Marian cu 

suspendare 1 etapa si o 

penalitate sportiva de 80 lei. 

8 

CS INTER GALAXY – 

 ACS SPORT TEAM  

(2006) 

Vlaicu Marius 

 (Inter Galaxy) 

Ichim Luca 

 (Inter Galaxy) 

Petre Vicentiu 

 (Sport Team) 

Pentru comportare violentă se 

sancționează jucătorul Vlaicu 

Marius cu suspendare 2 etape și 

o penalitate sportivă de 60 lei. 

Pentru primirea celui de-al 

doilea avertisment in cursul 

aceluiasi joc se sanctioneaza 

jucatorul Ichim Luca cu 

suspendare 1 etapa si o 

penalitate sportiva de 50 lei. 

Pentru primirea celui de-al 

doilea avertisment in cursul 

aceluiasi joc se sanctioneaza 

jucatorul Petre Vicentiu cu 

suspendare 1 etapa si o 

penalitate sportiva de 50 lei. 

 

9 

LPS MIRCEA ELIADE 2 – 

 ACS ARSENAL SPORTS  

(2006) 

Tudor David  

(Mircea Eliade 2) 

Pentru primirea celui de-al 

doilea avertisment in cursul 

aceluiasi joc se sanctioneaza 

jucatorul Tudor David cu 

suspendare 1 etapa si o 

penalitate sportiva de 50 lei. 

 

10 

CS DINAMO BUCUREȘTI –  

CS ASPOL BUCUREȘTI 

 (2006) 

Lăpădatu Mario  

(CS Dinamo) 

Keca Boris 

Pentru comportare violentă se 

sancționează jucătorul Lăpădatu 



(antrenor CS Dinamo 

București) 

Mario cu suspendare 2 etape și 

o penalitate sportivă de 60 lei. 

Pentru primirea celui de-al 

doilea avertisment in cursul 

aceluiasi joc se sanctioneaza 

antrenorul Keca Boris cu 

suspendare 1 etapa si o 

penalitate sportiva de 100 lei. 

 

11 

FC RAPID 1923 SA –  

ACS FCSB ACADEMY  

(2008) 

Ionescu-Vissa David 

 (FC Rapid 1923 SA) 

Pentru oprirea unei ocazii clare 

de a marca se sancționează 

jucătorul Ionescu-Vissa David 

cu suspendare 1 etapă și o 

penalitate sportivă de 50 lei. 

12 

ACSF ATLETIC –  

ACP 3 KIDS SPORT  

(2008) 

Florean Robert  

(ACP 3 Kids Sport) 

Pentru primirea celui de-al 

doilea avertisment in cursul 

aceluiasi joc se sanctioneaza 

jucatorul Florean Robert cu 

suspendare 1 etapa si o 

penalitate sportiva de 50 lei. 

 

13 

ACS SEVEN STAR –  

FC RAPID 1923 SA 2  

(2008) 

Popa Sorin  

(FC Rapid 1923 SA) 

Pentru oprirea unei ocazii clare 

de a marca se sancționează 

jucătorul Popa Sorin cu 

suspendare 1 etapă și o 

penalitate sportivă de 50 lei. 

14 

FC RUȘANU –  

ACS LUCEAFĂRUL NOUA 

GENERAȚIE  

(teren redus - 2012) 

Neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial se sancționează ACS 

Luceafărul Noua Generație cu 

pierderea jocului prin forfait și o 

penalitate sportivă de 500 lei. 

15 

CS PROGRESUL BUCUREȘTI 

2005 

(liga 4) 

Florea Ionuț 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Florea Ionuț cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 120 de lei. 

16 
FC METALOGLOBUS SA 2 

(liga 4) 
Gafaru Abdul 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Gafaru Abdul cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 120 de lei. 

17 

AS METROPOLITAN 

FOTBAL&MOTOR CLUB 2 

(liga 5) 

Rusie Cătălin 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Rusie Cătălin cu 



suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 100 de lei. 

18 
AS CS ESPANYOL BUCUREȘTI 

(liga 5) 
Haită Petru 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Haită Petru cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 100 de lei. 

19 
AS CS ESPANYOL BUCUREȘTI 

(liga 5) 
Stanciu Laurențiu 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Stanciu Laurențiu cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 100 de lei. 

20 
AFC VENUS 1914 

(liga 5) 
Nan Eduard 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Nan Eduard cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 100 de lei. 

21 

AFC ATLETICO BUCUREȘTI 

2003 

(liga 5) 

Boian Alexandru 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Boian Alexandru cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 100 de lei. 

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

website.  


