
ASOCIATIA MUNICIPALA DE FOTBAL BUCURESTI 

COMISIA DE DISCIPLINA 

Lista cauzelor aflate pe rol in sedinta din 24.11.2021 

Nr. 

crt. 
Dosar/meci Parti/obiect Solutia 

1 

CS Dinamo București –  

CSU Știința București  

(Liga 4) 

Niță Andrei 

(CSU Știința București) 

Tunsoiu Nicolae 

(CSU Știința București) 

Iliescu Adrian 

(CSU Știința București) 

Pentru primirea celui de -al 

doilea avertisment in cursul 

aceluiasi joc, se sanctioneaza 

jucatorul Niță Andrei cu 

suspendare 1 etapă si penalitate 

sportivă 100 lei. 

Pentru comportare nesportivă se 

sacționează antrenorul Tunsoiu 

Nicolae cu avertisment, cu 

mențiunea că, potrivit art. 15 din 

Regulamentul disciplinar, la 

următoarea abatere disciplinară 

sancțiunea aplicată va fi una mai 

gravă. 

Pentru comportare nesportivă se 

sancționează jucătorul Iliescu 

Adrian cu suspendare 1 etapă și 

o penalitate sportivă de 100 lei. 

2 

AS Dan Chilom –  

ACS Sportivii București  

(Liga 4) 

Petre Ionuț-Silviu 

(AS Dan Chilom) 

Pentru primirea celui de -al 

doilea avertisment in cursul 

aceluiași joc, se sancționează 

jucătorul Petre Ionuț-Silviu cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 100 lei. 

3 

ASC Daco-Getica București –  

AS Romprim  

(Liga 4) 

Dinculescu Adrian 

(AS Romprim) 

Gulioiu Cătălin 

(AS Romprim) 

Pentru injurii la adresa unui 

adversar se sancționează 

jucătorul Dinculescu Adrian cu 

suspendare 2 etape și o 

penalitate sportivă de 120 lei. 

Pentru primirea celui de-al 

doilea avertisment în cursul 

aceluiași joc, se sancționează 

jucătorul Gulioiu Cătălin cu 

suspendare 1 etapă si penalitate 

sportivă 100 lei. 

4 

ACS Team One Academy –  

ACS Sportul D&A 2 

 (Liga 5) 

Gheorghe Cosmin 

(ACS Team One 

Academy) 

Pentru injurii la adresa unui 

arbitru se sancționează jucătorul 

Gheorghe Cosmin cu 



suspendare 2 etape și o 

penalitate sportivă de 100 lei 

5 

FC Milisport –  

ACS Viitorul Bucureștii Noi  

(Liga 5) 

Budoi Zamfir 

(ACS Viitorul Bucureștii 

Noi) 

Pentru comportare violentă se 

sancționează jucătorul Budoi 

Zamfir cu suspendare 2 etape și 

o penalitate sportivă de 80 lei. 

6 

AS Romprim 2 –  

AFC Venus 1914 

 (Liga 5) 

Comportare 

neregulamentară 

Florescu Cristian 

(AS Romprim 2) 

Pentru primirea a cinci 

cartonașe galbene în cursul 

aceluiași meci de către cinci 

jucători se sancționează clubul 

AFC Venus 1914 pentru 

comportare neregulamentară cu 

o penalitate sportivă de 120 lei. 

Pentru primirea celui de -al 

doilea avertisment in cursul 

aceluiasi joc, se sanctioneaza 

antrenorul Florescu Cristian cu 

suspendare 1 etapă si penalitate 

sportivă 200 lei. 

7 

AS CS Espanyol București – 

 FC Milisport 

 (Liga 5) 

Liță Vlad Ionuț 

(FC Milisport) 

Mitrea Mihai 

(FC Milisport) 

Pentru oprirea unei ocazii clare 

de a marca se sancționează 

jucătorul Liță Vlad Ionuț 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 Mitrea Mihai cu 

suspendare 1 etapă si penalitate 

sportivă 80 lei. 

8 

FC Rapid 1923 SA –  

AS Micii Fotbaliști  

(U19) 

Elisei Ciprian 

(FC Rapid 1923) 

Pentru primirea celui de -al 

doilea avertisment in cursul 

aceluiasi joc, se sanctioneaza 

jucatorul Elisei Ciprian cu 

suspendare 1 etapă si penalitate 

sportivă 80 lei. 

9 

ACS Argman –  

AS Real Junior  

(2007) 

Melaliu Eduard 

(ACS Argman) 

Piele Alexandru 

(ACS Argman) 

Dispune citarea jucătorilor 

Melaliu Eduard și Piele 

Alexandru în data de 

02.12.2021, ora 11.00, cu 

mențiunea că aceștia trebuie să 

aibă asupra lor cărțile de 

identitate, iar ședința se va 

desfășura online.  

10 

AFC Progresul 1944 Spartac –  

FC Player SA  

(2008) 

 

Tunsu Cezar 

Pentru oprirea unei ocazii clare 

de a marca se sancționează 

jucătorul Tunsu Cezar cu 



(AFC Prograsul 1944 

Spartac) 

suspendare 1 etapă și o 

penalitate sportivă de 50 lei. 

11 

ACP 3 Kids Sport –  

FC Player SA 2  

(2008) 

Milicescu Răzvan 

(ACP 3 Kids Sport) 

Pentru primirea celui de -al 

doilea avertisment in cursul 

aceluiasi joc, se sanctioneaza 

jucatorul Milicescu Răzvan cu 

suspendare 1 etapă si penalitate 

sportivă 50 lei. 

12 
FC Juniorul –  

ACS Axi Arena  
Sesizare 

Dispune citarea ACS Axi Arena 

pentru data de 02.12.2021, în 

vederea formulării unui punct 

de vedere scris cu privire la 

sesizarea formulată de către FC 

Juniorul. Punctul de vedere va fi 

comunicat cel tarziu în data de 

02.12.2021, ora 10.00. 

13 
FC Juniorul –  

ACS Aripi București 2018  
Sesizare 

Dispune citarea ACS Aripi 

București pentru data de 

02.12.2021, în vederea 

formulării unui punct de vedere 

scris cu privire la sesizarea 

formulată de către FC Juniorul. 

Punctul de vedere va fi 

comunicat cel tarziu în data de 

02.12.2021, ora 10.00. 

14 

ACS Lumina Eagles 2 –  

ACS Inițial 

 (teren redus - 2014) 

Retragerea echipei de pe 

teren 

Pentru retragerea echipei de pe 

teren se sancționează ACS 

Lumina Eagles 2 cu pierderea 

jocului prin forfait și o 

penalitate sportivă de 500 lei. 

15 

ACS Prosport Football Academy- 

ACS Electrica 

(liga 5) 

Stănilă Robert 

(ACS Prosport Football 

Academy) 

Pentru injurii la adresa unui 

adversar se sancționează 

jucătorul Stănilă Robert cu 

suspendare 2 etape și o 

penalitate sportivă de 100 lei. 

16 
ACS Pro Team  

( Liga 4) 
Petcu Bogdan 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Petcu Bogdan cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 120 de lei. 

17 
ACS Sportul D&A  

(Liga 4) 
Torețoiu Adam 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Torețoiu Adam cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 120 de lei. 



18 
ACS Sportul D&A  

(Liga 4) 
Torețoiu Marius 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Torețoiu Marius cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 120 de lei. 

19 
CS Dinamo  

(Liga 4) 
Iordănescu Alexandru 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Iordănescu Alexandru 

cu suspendare 1 etapă și 

penalitate sportivă 120 de lei. 

20 
AS Dan Chilom  

(Liga 4) 
Vlaicu Samir 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Vlaicu Samir cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 120 de lei. 

21 
CS Progresul 2005 

(Liga 4) 
Ilie Roberto 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Ilie Roberto cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 120 de lei. 

22 
ASC Daco-Getica  

(Liga 4) 
Ungureanu Lucas 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Ungureanu Lucas cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 120 de lei. 

23 
ACS Viitorul Bucureștii Noi  

(Liga 5) 
Grecu Gabriel 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Grecu Gabriel cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 100 de lei. 

24 
ACS Prosport Football Academy 

(Liga 5) 
Parmac Alexandru 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Parmac 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. 

  


