
ASOCIATIA MUNICIPALA DE FOTBAL BUCURESTI 

COMISIA DE DISCIPLINA 

Lista cauzelor aflate pe rol in sedinta din 20.04.2022 

Nr. 

crt. 
Dosar/meci Parti/obiect Solutia 

1 

ACS Elite Football Academy- 

LPS Sf. Pantelimon 

(liga 5) 

Jumbei Nicolae 

(ACS Elite Football 

Academy) 

Pentru oprirea unei situatii clare 

de a marca se sanctioneaza 

jucatorul Jumbei Nicolae cu 

suspendare 1 etapa si o 

penalitate sportiva de 100 lei. 

2 

CS Dinamo Bucuresti- 

CS Progresul Bucuresti 2005 

(liga 4) 

Burlacu Alexandru 

(CS Dinamo Bucuresti) 

Pentru primirea celui de-al 

doilea avertisment in cursul 

aceluiasi joc se sanctioneaza 

jucatorul Burlacu Alexandru 

cu suspendare 1 etapa si o 

penalitate sportiva de 100 lei. 

3 
ACS Sportul D&A 

(liga 4-etapa 22) 
Vasile Alexandru 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Vasile Alexandru cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 120 de lei. 

4 
ACS FC Dinamo Bucuresti 

(liga 4) 
Topala Mihai 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Topala Mihai cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 120 de lei. 

5 
ACS FC Dinamo Bucuresti 

(liga 4) 
Vlad Andrei 

Pentru primirea celui de -al 

șaptelea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Vlad Andrei cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 150 de lei. 

6 
Stiinta Bucuresti 

(liga 4) 
Tudor Bogdan 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Tudor Bogdan cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 120 de lei. 

7 
AFC Asalt Bucuresti 

(liga 4) 
Baltaretu Vlad 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Baltaretu Vlad cu 



suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 120 de lei. 

8 
Elite ACD 

(liga 5) 
Traistaru Alberto 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Traistaru Alberto cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 100 de lei. 

9 
Espanyol Bucuresti 

(liga 5) 
Haita Petru 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Haita Petru cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 100 de lei. 

10 
Lusitan 

(liga 5) 
Andre Felipe 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Andre Felipe cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 100 de lei. 

11 
Atletico 2003 

(liga 5) 
Drumea Alexandru 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Drumea Alexandru cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 100 de lei. 

12 
Viitorul Bucurestii Noi 

(liga 5) 
Budoi Zamfir 

Pentru primirea celui de -al 

șaptelea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Budoi Zamfir cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 120 de lei. 

13 
PRO Team 

(liga 4) 
Hulboaca Cosmin 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Hulboaca Cosmin cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 120 de lei. 

14 

ACS Sportivii- 

ACS Rapid FNG 

(liga 4) 

Indreptare hotararea nr. 

2/13.04.2022 

 

Ia act de faptul ca dintr-o eroare 

materiala raportul de arbitraj a  

fost incomplet redactat si 

anuleaza sanctiunea acordata 

ACS Sportivii aferenta faptei 

„Comportare neregulamentara”  

 



15 

CS AS Real New- 

Pro Team 

(2006/2) 

Necula Rares 

(Real New) 

Forsea Sergiu 

(Pro Team) 

Pentru comportare violenta se 

sanctioneaza jucatorul Necula 

Rares cu suspendare 2 etape si o 

penalitate sportiva de 60 lei. 

Pentru comportare violenta se 

sanctioneaza jucatorul Forsea 

Sergiu cu suspendare 2 etape si 

o penalitate sportiva de 60 lei. 

16 

Micii Fotbalisti- 

FCSB 

(U19) 

Petre Mario Ionuț 

(FC FCSB) 

Pentru primirea celui de-al 

doilea avertisment in cursul 

aceluiasi joc se sanctioneaza 

jucatorul Petre Mario Ionuț 

cu suspendare 1 etapa si o 

penalitate sportiva de 50lei. 

17 

FCSB Academy- 

Progresul Spartac 1944 

(2007/1) 

Romanescu Raul 

(AFC Progresul Spartac 

1944) 

Pentru primirea celui de-al 

doilea avertisment in cursul 

aceluiasi joc se sanctioneaza 

jucatorul Romanescu Raul  

cu suspendare 1 etapa si o 

penalitate sportiva de 50lei. 

18 

CSS 2- 

Rapid FNG 

(2007) 

Neprezentare 

(Rapid FNG) 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial se sanctioneaza Rapid 

FNG cu pierderea jocului prin 

forfait si o penalitate sportiva de 

500 lei. 

19 FC Tineretul 
Nerespectarea 

obligatiilor financiare 

Dispune citarea FC Tineretul cu 

mentiunea de a face dovada 

platii contributiilor de joc 

aferente pentru participarea in 

competitia fotbal pe teren redus 

( seriile 2009/1, 2010/1, 

2009/galben) pana la data de 

26.04.2022, ora 12.00. 

20 

AS Soimii Imuc- 

Prosport 

(2012) 

Nerespectarea 

obligatiilor de organizare 

a jocurilor 

Pentru nerespectarea numarului 

minim de jucatori pe tot 

parcursul unui meci oficial se 

sanctioneaza AS Soimii Imuc cu 

pierderea jocului prin forfait si o 

penalitate sportiva de 500 lei. 

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

website.  


