
ASOCIATIA MUNICIPALA DE FOTBAL BUCURESTI 

COMISIA DE DISCIPLINA 

Lista cauzelor aflate pe rol in sedinta din 27.04.2022 

Nr. 

crt. 
Dosar/meci Parti/obiect Solutia 

1 
CS Dinamo 

(liga 4) 
Ion Banita 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Ion Banita cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 120 de lei. 

2 
Sportul D&A 

(liga 4) 
Matei Marian 

Pentru primirea celui de -al 

șaptelea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Matei Marian cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 150 de lei 

3 
Metaloglobus 

(liga 4) 
Ferfelis Thomas 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Ferfelis Thomas cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 120 de lei. 

4 
Stiinta Bucuresti 

(liga 4) 
Militaru Laurentiu 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Militaru Laurentiu cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 120 de lei. 

5 

AFC Asalt- 

Rapid FNG 

(liga 4) 

Samoila Nicusor 

Pentru primirea celui de-al 

doilea avertisment in cursul 

aceluiasi joc se sanctioneaza 

jucatorul Samoila Nicusor cu 

suspendare 1 etapa si o 

penalitate sportiva de 100 lei. 

6 
ACS Mao Radulesco- 

Academia MCR 

Nerespectarea 

obligatiilor de organizare 

a jocurilor. Acceptarea la 

antrenamente a unui 

jucator legitimat la alta 

echipa si folosirea 

acestuia in jocuri oficiale 

si/sau amicale 

Dispune comunicarea catre 

Academia MCR a sesizarii 

formulate de catre ACS Mao 

Radulesco in vederea formularii 

unui punct de vedere in scris 

pana la data de 04.05.2022, ora 

09.00. 



7 

Capital Sport- 

Progresul FPA 

(2008/3) 

Neprezentare 

(Progresul FPA) 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial se sanctioneaza echipa 

Progresul FPA cu pierderea 

jocului prin forfait si o 

penalitate sportiva de 500 lei. 

8 

ASPOL- 

ACS Juniorul 2014 

(2006/2) 

Contestatie 

Dispune citarea jucatorului Uță 

Alexandru (ACS Juniorul 2014) 

pentru data de 04.05.2022, ora 

11.00, cu mentiunea de a avea 

asupra sa si cartea de identitate. 

9 

Valencia- 

ACS Sport Team 

(U19) 

Niculae Cristian 

(Valencia) 

Marian Justin Andrei 

(ACS Sport Team) 

Pentru comportare violenta se 

sanctioneaza jucatorul Niculae 

Cristian cu suspendare 2 etape si 

o penalitate sportiva de 80 lei. 

Pentru oprirea unei ocazii clare 

de a marca se sanctioneaza 

jucatorul Marian Justin Andrei 

cu suspendare 1 etapa si o 

penalitate sportiva de 60 lei. 

10 

LPS Mircea Eliade- 

Real Sport 

(2008/2) 

Neprezentare 

(Real Sport) 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial se sanctioneaza echipa 

Real Sport cu pierderea jocului 

prin forfait si o penalitate 

sportiva de 500 lei. 

11 

CSS1- 

Daco-Getica 

(2007/2) 

Marincea Mario 

(Daco-Getica) 

Pentru primirea celui de-al 

doilea avertisment in cursul 

aceluiasi joc se sanctioneaza 

jucatorul Marincea Mario cu 

suspendare 1 etapa si o 

penalitate sportiva de 50lei. 

12 ACS Prosport Footbal Academy 
Retragere din competitie 

(2008/3) 

Pentru retragerea din competitie 

se sanctioneaza ACS Prosport 

Football Academy cu o 

penalitate sportiva de 1500 lei. 

13 

AS Metropolitan Fotbal&Motor- 

AS Romprim 

(liga 4) 

Vizireanu Daniel 

(AS Metropolitan) 

Pentru comportare nesportiva se 

sanctioneaza jucatorul 

Vizireanu Daniel cu suspendare 

2 etape si o penalitate sportiva 

de 120 lei.  

14 FC Tineretul 
Nerespectarea 

obligatiilor financiare 

Amana cauza la data de 

04.05.2022. 

15 ACS Valencia Academy 
Nerespectarea 

obligațiilor financiare 

Amana cauza la data de 

04.05.2022. 



16 

AFC Comprest Gim- 

AFC Dinamo 

(U19) 

Nicolai Alexandru 

(AFC Comprest Gim) 

Pentru comportare violenta se 

sanctioneaza jucatorul Nicolai 

Alexandru cu suspendare 2 

etape si o penalitate sportiva de 

80 lei. 

 

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

website.  


