
ASOCIATIA MUNICIPALA DE FOTBAL BUCURESTI 

COMISIA DE DISCIPLINA 

 

Lista cauzelor aflate pe rol in sedinta din 27.10.2021 

 

Nr. 

crt. 
Dosar/meci Parti/obiect Solutia 

1 

AS Metropolitan Fotbal & Motor 

Club- 

ACS Rapid FNG 

(liga 4) 

Udrescu Robert 

(ACS Rapid FNG) 

Manolea Gabriel 

(AS Metropolitan 

Fotbal&Motor Club) 

Pentru comportare violentă la 

adresa unui adversar se 

sancționează jucătorul Udrescu 

Robert cu suspendare 2 etape și 

o penalitate sportivă de 100 lei. 

Pentru comportare violentă la 

adresa unui adversar se 

sancționează jucătorul Manolea 

Gabriel cu suspendare 2 etape și 

o penalitate sportivă de 150 lei. 

 

2 

ASC Daco-Getica- 

ACS FC Dinamo 

(liga 4) 

Comportare 

neregulamentară 

Pentru primirea a cinci 

cartonașe galbene în cursul 

aceluiași meci de către șase 

jucători se sancționează clubul 

ACS FC Dinamo pentru 

comportare neregulamentară cu 

o penalitate sportivă de 150 lei. 

3 

AFC Asalt- 

CSU Știința București 

(liga 4) 

Filip Emanuel Valentin 

(AFC Asalt) 

Pentru primirea celui de -al 

doilea avertisment in cursul 

aceluiasi joc, se sanctioneaza 

jucatorul Filip Emanuel 

Valentin cu suspendare 1 etapa 

si penalitate sportiva 100 lei. 

4 

FC Metaloglobus SA- 

ACS Sportul D&A 

(liga 4) 

Comportare 

neregulamentară 

Pentru primirea a șase cartonașe 

galbene în cursul aceluiași meci 

de către șase jucători se 

sancționează clubul ACS 

Sportul D&A pentru 

comportare neregulamentară cu 

o penalitate sportivă de 150 lei. 

5 

AS CS Espanyol București- 

ACS Celtic București 

(liga 5) 

Comportare 

neregulamentară 

Trandafir Cristian 

(ACS Celtic) 

Pentru primirea a șase cartonașe 

galbene în cursul aceluiași meci 

de către șase jucători se 

sancționează clubul ACS CS 



 Espanyol București pentru 

comportare neregulamentară cu 

o penalitate sportivă de 100 lei. 

Pentru gesturi grosolane la 

adresa arbitrului se sancționează 

jucătorul Trandafir Cristian cu 

suspendare 2 etape și o 

penalitate sportivă de 100 lei. 

6 

ACS Viitorul Bucureștii Noi- 

ACS Sportul D&A 2 

(liga 5) 

 

Neculai Cristian  

(ACS Viitorul Bucureștii 

Noi) 

Grecu Gabriel 

(ACS Viitorul Bucureștii 

Noi) 

Pentru primirea celui de -al 

doilea avertisment in cursul 

aceluiasi joc, se sanctioneaza 

jucatorul Neculai Cristian cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 80 lei. 

Pentru injurii la adresa arbitrului 

se sancționează Grecu Gabriel 

cu suspendare 2 etape și o 

penalitate sportivă 80 lei. 

7 

ACS Lusitan- 

AFC Venus 1914 

(liga 5) 

Zivko Eugen 

(ACS Lusitan) 

Pleșoianu Iulian 

(AFC Venus 1914) 

 

Pentru primirea celui de -al 

doilea avertisment in cursul 

aceluiasi joc, se sanctioneaza 

jucatorul Zivko Eugen cu 

suspendare 1 etapa si penalitate 

sportiva 80 lei. 

Pentru oprirea unei situații clare 

de a marca se sancționează 

jucătorul Pleșoianu Iulian cu 

suspendare 1 etapă și o 

penalitate sportivă de 80 lei. 

 

8 

AFC Atletico 2003- 

CS Inter Galaxy 

(liga 5) 

Dumitru Ștefan 

(AFC Atletico 2003) 

Anghel Ionel 

(AFC Atletico 2003) 

Călin Ștefan 

(CS Inter Galaxy) 

Pentru comportare violentă la 

adresa unui adversar se 

sancționează jucătorul Dumitru 

Ștefan cu suspendare 2 etape și 

o penalitate sportivă de 80 lei. 

Pentru intrarea neautorizată pe 

terenul de joc se sancționează 

antrenorul Anghel Ionel cu 

suspendare 2 etape și o 

penalitate sportivă de 150 lei. 

Pentru comportare violentă la 

adresa unui adversar se 

sancționează jucătorul Călin 

Ștefan cu suspendare 2 etape și 

o penalitate sportivă de 80 lei. 

 



9 

ACS Gloria Sportul Rege- 

AFC Asalt 2  

(liga 5) 

Manea Ciprian 

(AFC Asalt) 

Pentru injurii la adresa 

adversarilor se sancționează 

jucătorul Manea Ciprian cu 

suspendare 2 etape și o 

penalitate sportivă de 80 lei. 

10 

ACS Sport Team- 

ACS FC Dinamo 

(U19) 

Bujor Alberto 

(CS FC Dinamo) 

Pentru comportare jignitoare se 

suspendă jucătorul Bujor 

Alberto cu suspendare 4 etape și 

o penalitate sportivă de 150 lei. 

11 

AS Voinicelul- 

CS ASPOL București 

(2007) 

Dragomir Ricardo 

(CS ASPOL) 

Răducan David 

(AS Voinicelul) 

Pentru comportare violentă la 

adresa unui adversar se 

sancționează Dragomir Ricardo 

cu suspendare 2 etape și o 

penalitate sportivă de 50 lei. 

Pentru comportare violentă la 

adresa unui adversar se 

sancționează Răducan David cu 

suspendare 2 etape și o 

penalitate sportivă de 50 lei. 

 

12 

ACS Prosport Football Academy 2- 

AS Dan Chilom 

(2007) 

Tudor Robert 

(AS Dan Chilom) 

Pentru fault grosolan se 

sancționează Tudor Robert cu 

suspendare 2 etape și o 

penalitate sportivă de 50 lei. 

13 

AS Viitorul Giurgiu- 

ACS Triumf  

(2007) 

 

Nerespectarea condițiilor 

cu privire la viza 

medicală 

Pentru nerespectarea condițiilor 

cu privire la viza medicală se 

sancționează AS Viitorul 

Giurgiu cu pierderea jocului 

prin forfait și o penalitate 

sportivă de 500 lei. 

14 

Youth FC- 

SC Dinamo 1948 SA 

(2008) 

Chivulescu Andrei Boris 

(Youth FC) 

Pentru comportare violentă la 

adresa unui adversar se 

sancționează jucătorul 

Chivulescu Andrei Boris cu 

suspendare 2 etape și o 

penalitate sportivă de 50 lei. 

15 

SC Popești Leordeni- 

ACS Capital Sport 

(teren redus-2009) 

Sava Patric Andrei 

(Capital Sport) 

Pentru oprirea unei ocazii clare 

de a marca prin jucarea 

intenționată a mingii cu mâna se 

sancționează jucătorul Sava 

Patric Andrei cu suspendarea 2 

etape și o penalitate sportivă de 

50 lei. 



16 

FC Rapid 1923 SA- 

AS TC Champion 

(teren redus-2013) 

nerespectarea obligațiilor 

de organizare a jocurilor 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial a numărului minim de 

jucători necesari cu carnete de 

legitimare conform art. 83 pct. 

10.4 RD se sancționează FC 

Rapid 1923 SA cu pierderea 

jocului prin forfait și o 

penalitate sportivă de 500 lei 

17 

CSS 1- 

ASF Nana Juniors 

(teren redus-2013) 

nerespectarea 

dispozițiilor cu privire la 

viza medicală 

Pentru nerespectarea 

dispozițiilor cu privire la vizele 

medicale se sancționeaza ASF 

Nana Juniors cu pierderea 

jocului prin forfait și o 

penalitate sportivă de 500 lei. 

18 

Youth FC- 

ASF Nana Juniors 2 

(teren redus-2013) 

nerespectarea 

dispozițiilor cu privire la 

viza medicală 

Pentru nerespectarea 

dispozițiilor cu privire la vizele 

medicale se sancționeaza ASF 

Nana Juniors 2 cu pierderea 

jocului prin forfait și o 

penalitate sportivă de 500 lei. 

19 

ACS Royal Victory Kids- 

ACS Argman 

(teren redus-2014) 

Comportare 

neregulamentară a 

spectatorilor 

Pentru comportarea 

neregulamentară a spectatorilor 

se sancționează ACS Royal 

Victory Kids cu o penalitate cu 

o penalitate sportivă de 500 lei. 

Pentru comportarea 

neregulamentară a spectatorilor 

se sancționează ACS Argman 

cu o penalitate cu o penalitate 

sportivă de 500 lei. 

20 
ACS FC Dinamo 

(liga 4) 
Vlad Andrei 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Vlad Andrei cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 120 de lei. 

21 
ACS FC Dinamo 

(liga 4) 
Logofătu Cezar 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Logofătu Cezar cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 120 de lei 

22 
CS Dinamo 

(liga 4) 
Manea Bogdan 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Manea Bogdan cu 



suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 120 de lei 

23 
AS Dan Chilom 

(liga 4) 
Dan Chilom 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

antrenorul Dan Chilom cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 120 de lei. 

24 

CSS 1- 

ASF Nana Juniors 2 

(teren redus- 2010) 

Calcan Tudor 

(ASF Nana Juniors 2) 

Pentru primirea celui de -al 

doilea avertisment in cursul 

aceluiasi joc, se sanctioneaza 

jucatorul Calcan Tudor cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 50 lei. 

 

25 

ACS Lumina Eagles- 

SC Popești Leordeni 

(2011) 

 

Francisc Marius 

(Popești Leordeni) 

Nicula Yannis Ștefan 

Pentru proteste repetate la 

deciziile arbitrului se 

sancționează antrenorul 

Francisc Marius cu suspendare 

2 etape și o penalitate sportivă 

de 150 lei. 

Pentru fault grosolan se 

sancționează jucătorul Nicula 

Yannis Ștefan cu suspendare 2 

etape și o penalitate sportivă de 

50 lei. 

26 

ACS Steaua Noua Generație- 

FC Juniorul 

(2007) 

Murariu Ștefan Andrei 

(ACS Steaua Noua 

Generație) 

Pentru primirea celui de-al 

doilea avertisment în cursul 

aceluiași joc, se sancționează 

jucătorul Murariu Ștefan Andrei 

cu suspendare 1 etapă și 

penalitate sportivă 50 lei. 

 

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

website. 

 

  


