
ASOCIATIA MUNICIPALA DE FOTBAL BUCURESTI 

COMISIA DE DISCIPLINA 

Lista cauzelor aflate pe rol in sedinta din 18.05.2022 

Nr. 

crt. 
Dosar/meci Parti/obiect Solutia 

1 

ACS FC Dinamo Bucuresti- 

CS Dinamo Bucursti 

(liga 4) 

Torcas Athanisos 

(CS FC Dinamo) 

Iordanescu Alexandru 

(CS Dinamo Bucuresti) 

Pentru primirea celui de-al 

doilea avertisment in cursul 

aceluiasi joc se sanctioneaza 

jucatorul Torcas Athanisos 

cu suspendare 1 etapa si o 

penalitate sportiva de 100 lei. 

Pentru comportare violentă se 

sancționează jucătorul 

Iordanescu Alexandru 

cu suspendare 2 etape și o 

penalitate sportivă de 100 lei. 

2 

ACS Sportivii- 

AS Dan Chilom 

(liga 4) 

Enache David 

(AS Dan Chilom) 

Pentru primirea celui de-al 

doilea avertisment in cursul 

aceluiasi joc se sanctioneaza 

jucatorul Enache David cu 

suspendare 1 etapa si o 

penalitate sportiva de 100 lei. 

 

3 
ACS Dinamo 

(liga 4) 
Tanasescu Cristian 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Tanasescu Cristian cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 120 de lei. 

4 
CS Dinamo 

(liga 4) 
Gheorghe Gabriel 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Gheorghe Gabriel cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 120 de lei. 

5 
Pro Team 

(liga 4) 
Scurtu Cristian 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Scurtu Cristian cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 120 de lei. 

6 
ACS Dan Chilom 

(liga 4) 
Marinescu Erik 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 



jucătorul Marinescu Erik cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 120 de lei. 

7 
ACS Dan Chilom 

(liga 4) 
Jianu Cristian 

Pentru primirea celui de -al 

șaptelea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Jianu Cristian cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 150 de lei. 

8 
Milisport 

(liga 5) 
Mitrea Mihai 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Mitrea Mihai cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 100 de lei. 

9 
Espanyol 

(liga 5) 
Trofin Mario 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Trofin Mario cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 100 de lei. 

10 
Espanyol 

(liga 5) 
Mihailescu Florin 

Pentru primirea celui de -al 

șaptelea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Mihailescu Florin cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 120 de lei. 

11 
Venus 

(liga 5) 
Iordan Gerard 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Iordan Gerard cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 100 de lei. 

12 
Asalt 2 

(liga 5) 
Samoila Nicusor 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Samoila Nicusor cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 100 de lei. 

13 

ACS Alexandru Vaidean- 

ACS Sport Team 2 

(U19) 

Neprezentare 

(ACS Sport Team2) 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial se sanctioneaza ACS 

Sport Team 2 cu pierderea 

jocului prin forfait si o 

penalitate sportiva de 500 lei. 

14 

AS Termo- 

LPS Mircea Eliade 

(U19) 

Grigore Denis 

(Mircea Eliade) 

Pentru primirea celui de-al 

doilea avertisment in cursul 

aceluiasi joc se sanctioneaza 



jucatorul Grigore Denis cu 

suspendare 1 etapa si o 

penalitate sportiva de 80lei. 

15 

ACS Arsenal- 

Marius Lacatus 

(2006) 

Iancu Valentin 

(ACS Arsenal) 

Filipeanu Bogdan 

(Marius Lacatus) 

Pentru comportare violentă se 

sancționează jucătorul Iancu 

Valentin cu suspendare 2 etape 

și o penalitate sportivă de 60 lei. 

Pentru comportare violentă se 

sancționează jucătorul 

Filipeanu Bogdan cu 

suspendare 2 etape și o 

penalitate sportivă de 60 lei. 

16 

ASC Daco-Getica- 

MAO 

(2007/2) 

Covrig David 

(ASC Daco-Getica) 

Pentru injurii la adresa unui 

adversar se sanctioneaza 

jucatorul Covrig David cu 

suspendare 2 etape si o 

penalitate sportiva de 60 lei. 

17 

FC Nana Juniors- 

Inter Galaxy 

(2008) 

Retragerea echipei de pe 

teren 

Pentru retragerea echipei de pe 

teren se sanctioneaza FC Nana 

Juniors cu pierderea jocului prin 

forfait si o penalitate sportiva de 

500 lei. 

18 

ACS Initial- 

Sport Team 

(2012) 

Sirbu Ianis 

(ACS Initial) 

Pentru oprirea unei ocazii clare 

de joc se sanctioneaza jucatorul 

Sirbu Ianis cu suspendare 1 

etapa si o penalitate sportiva de 

50 lei. 

19 

ASPOL- 

CSS1 

(2007/2) 

Roman Daniel 

(CSS 1) 

Pentru comportare violentă se 

sancționează jucătorul Roman 

Daniel cu suspendare 2 etape și 

o penalitate sportivă de 60 lei. 

20 

AS Romprim- 

ASC Daco-Geticaa 

(liga 4) 

Moga Ionut 

(AS Romprim) 

Fofana Mamady 

(AS Romprim) 

Pentru primirea celui de-al 

doilea avertisment in cursul 

aceluiasi joc se sanctioneaza 

jucatorul Moga Ionut 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 Fofana Mamady cu 

suspendare 1 etapa si o 

penalitate sportiva de 100 lei. 

 

 



21 

ASPOL- 

LPS Mircea Eliade 2 

(2006/2) 

Contestatie 

(LPS Mircea Eliade) 

Neprezentarea tabelului 

cu jucatorii care au drept 

de joc doar la prima 

echipa. 

 

Respinge contestatia ca 

netrimbrata. 

Pentru neprezentarea tabelului 

cu jucatorii care au drept de joc 

doar la prima echipa se 

sanctioneaza LPS Mircea Eliade 

2 cu pierderea jocului prin 

forfait si o penalitate sportiva de 

500 lei. 

22 

CSA Steaua- 

Juniorul 

(2011/1) 

Incidente 
Amana cauza la data de 

25.05.2022. 

23 

Inter Galaxy- 

Royal Champion 

(2010/rosu) 

Nerespectarea 

obligatiilor de organizare 

a jocurilor 

Pentru nerespectarea 

obligatiilor de organizare a 

jocurilor se sanctioneaza Inter 

Galaxy cu pierderea jocului prin 

forfait si o penalitate sportiva de 

500 lei. 

24 ACS Valencia Academy 
Nerespectarea 

obligațiilor financiare 

Acorda termen la data de 

25.05.2022, cu mentiunea ca 

ACS Valencia Academy sa 

transmita dovada platii pana la 

data de 24.05.2022, ora 24.00. 

25 Lusitan 
Nerespectarea 

obligatiilor financiare 

Respinge cererea ca ramasa fara 

obiect. 

26 Inter Galaxy 
Nerespectarea 

obligatiilor financiare 

Respinge cererea ca ramasa fara 

obiect. 

27 Raiders 
Nerespectarea 

obligatiilor financiare 

Acorda termen la data de 

25.05.2022, cu mentiunea ca 

echipa Raiders sa transmita 

dovada platii pana la data de 

24.05.2022, ora 24.00. 

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

website.  


