
ASOCIATIA MUNICIPALA DE FOTBAL BUCURESTI 

COMISIA DE DISCIPLINA 

Lista cauzelor aflate pe rol in sedinta din 30.03.2022 

Nr. 

crt. 
Dosar/meci Parti/obiect Solutia 

1 

FC Rapid 1923 SA -  

AFC Sportul Primavera  

(teren redus - 2009) 

Grigoraș Florin 

 (antrenor Sportul 

Primavera) 

Pentru proteste repetate se 

sancționează antrenorul 

Grigoraș Florin cu suspendare 2 

etape și o penalitate sportivă de 

200 lei. 

2 

AS Dan Chilom –  

CS Dinamo București 

 (Liga 4) 

Țânțaru Valentin  

(Dan Chilom)  

Tîrnăcop Alexandru  

(CS Dinamo) 

Pentru  oprirea unei ocazii clare 

de a marca se sancționează 

jucătorul Țânțaru Valentin cu 

suspendare 1 etapă și o 

penalitate sportivă de 120 lei. 

Pentru primirea celui de-al 

doilea avertisment in cursul 

aceluiasi joc se sanctioneaza 

jucatorul Tîrnăcop Alexandru 

cu suspendare 1 etapa si o 

penalitate sportiva de 100 lei. 

 

3 

ACS Electrica –  

ACS Team One Academy 

 (Liga 5) 

Comportare 

neregulamentară 

Pentru primirea a cinci 

cartonașe galbene în cursul 

aceluiași joc de către cinci 

jucători se sancționează ACS 

Electrica  cu o penalitate 

sportivă de 100 lei. 

4 
ACS ALEXANDRU VĂIDEAN - 

FC MILISPORT (Liga 5) 

Ciobanu Marius 

(Alexandru Vaidean)  

Mitrea Mihai (Milisport) 

Pentru  oprirea unei ocazii clare 

de a marca se sancționează 

jucătorul Ciobanu Marius cu 

suspendare 1 etapă și o 

penalitate sportivă de 100 lei. 

Pentru primirea celui de-al 

doilea avertisment in cursul 

aceluiasi joc se sanctioneaza 

jucatorul Mitrea Mihai cu 

suspendare 1 etapa si o 

penalitate sportiva de 80 lei. 

5 

Fotbal Club FCSB SA –  

AS Termo  

(U19) 

Dincă Ștefan (FCSB) 

Pentru primirea celui de-al 

doilea avertisment in cursul 

aceluiasi joc se sanctioneaza 

jucatorul Dincă Ștefan cu 



suspendare 1 etapa si o 

penalitate sportiva de 50 lei. 

6 
FC VOLUNTARI SA - AS DAN 

CHILOM (U19) 

Marinescu Cosmin (FC 

Voluntari) 

Pentru injurii la adresa unui 

adversar se sancționează 

jucătorul Marinescu Cosmin cu 

suspendare 2 etape și o 

penalitate sportivă de 60 lei. 

7 

ACS Inter Galaxy –  

FC Rapid 1923 SA  

(2006) 

Comportare nesportivă a 

suporterilor 

Neasigurarea măsurilor 

de ordine și siguranță 

Pentru comportarea nesportivă a 

propriilor suporteri se 

sancționează FC Rapid 1923 SA 

cu o penalitate sportivă de 500 

lei. 

Pentru neasigurarea măsurilor 

de ordine și siguranță se 

sancționează ACS Inter Galaxy 

cu o penalitate sportivă de 500 

lei. 

 

8 

ASOCIAŢIA Youth FC –  

AFC Progresul 1944 Spartac 

(2007) 

Chivu Mihail  

(Youth FC) 

Pentru primirea celui de-al 

doilea avertisment in cursul 

aceluiasi joc se sanctioneaza 

jucatorul Chivu Mihail cu 

suspendare 1 etapa si o 

penalitate sportiva de 50 lei. 

9 

FC Voluntari SA –  

AFC Progresul 1944 Spartac 

(2008) 

Neacșu Alex 

(FC Voluntari) 

Pentru  oprirea unei ocazii clare 

de a marca se sancționează 

jucătorul Neacșu Alex cu 

suspendare 1 etapă și o 

penalitate sportivă de 60 lei. 

 

10 

ACS Pro Giurgiu- 

CSS 4 

(teren redus- 2011) 

Cheianu Mihai 

(CSS 4) 

Pentru comportare violentă se 

sancționează jucătorul Cheianu 

Mihai cu suspendare 2 etape și o 

penalitate sportivă de 50 lei. 

11 

CSS 1- 

SC Dinamo 1948 

(teren redus- 2009) 

Coșoreanu Ianis 

(CSS 1) 

Marin Giani 

(SC Dinamo 1948) 

Pentru comportare violentă se 

sancționează jucătorul 

Coșoreanu Ianis cu suspendare 

2 etape și o penalitate sportivă 

de 50 lei. 

Pentru comportare violentă se 

sancționează jucătorul Marin 

Giani cu suspendare 2 etape și o 

penalitate sportivă de 50 lei. 

12 

ASC Daco-Getica București –  

FC Metaloglobus SA 2  

(Liga 4) 

Cîmpeanu Cristian 

(antrenor ASC Daco-

Getica)  

Pentru injurii la adresa brigăzii 

de arbitri se sancționează 

antrenorul Cîmpeanu Cristian 



Ștefănescu Dennis 

(Metaloglobus 2) 

Comportare 

neregulamentara 

(Metaloglobus 2) 

cu suspendare 2 etape și o 

penalitate sportivă de 200 lei. 

Pentru primirea celui de-al 

doilea avertisment in cursul 

aceluiasi joc se sanctioneaza 

jucatorul Ștefănescu Dennis cu 

suspendare 1 etapa si o 

penalitate sportiva de 100 lei. 

Pentru comportare 

neregulamentară se 

sancționează echipa 

Metaloglobus cu o penalitate 

sportivă de 120 lei. 

 

13 

CSU Știința 2 –  

ACS Viitorul Bucureștii Noi  

(Liga 5) 

Bratu Iulian (Știința) 

Pentru primirea celui de-al 

doilea avertisment in cursul 

aceluiasi joc se sanctioneaza 

jucatorul Bratu Iulian cu 

suspendare 1 etapa si o 

penalitate sportiva de 80 lei. 

14 

ACS Rapid Frumoșii Nebuni ai 

Giulestiului  

(Liga 4) 

Udrescu Robert  

Pentru primirea celui de -al 

șaptelea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Udrescu Robert cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 150 de lei. 

15 
AS Dan Chilom 

(liga 4) 
Bufea Denis 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Bufea Denis cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 120 de lei. 

16 
ASC Daco-Getica 

(liga 4) 
Peștișor Mario 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Peștișor Mario cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 120 de lei. 

17 
ASC Daco-Getica 

(liga 4) 
Mihai Daniel 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Mihai Daniel cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 120 de lei. 

18 
FC Metaloglobus SA 2 

(liga 4) 
Gavrilă Andrei 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 



jucătorul Gavrilă Andrei cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 120 de lei. 

19 
ACS Lusitan 

(liga 5) 
Ungureanu Mihai 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Ungureanu Mihai cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 100 de lei. 

20 
AFC Venus 1914 

(liga 5) 
Blendea Cristian 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Blendea Cristian cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 100 de lei. 

21 
AFC Atletico București 2003 

(liga 5) 
Anghel Liviu 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Anghel Liviu cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 100 de lei. 

22 
ACS Tracțiunea 

(liga 5) 
Dumitru Daniel Ionel 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Dumitru Daniel Ionel 

cu suspendare 1 etapă și 

penalitate 

sportivă 100 de lei. 

23 
ACS Viitorul Bucureștii Noi 

(liga 5) 
Mavrodin Claudiu 

Pentru primirea celui de -al 

patrulea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Mavrodin Claudiu cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 100 de lei. 

24 
ACS Viitorul Bucureștii Noi 

(liga 5) 
Matarca Costel 

Pentru primirea celui de -al 

șaptelea avertisment în cursul 

aceluiași sezon, se sancționează 

jucătorul Matarca Costel cu 

suspendare 1 etapă și penalitate 

sportivă 120 de lei. 

25 Inter Galaxy 
Nerespectarea 

obligațiilor financiare 

Dispune citarea Inter Galaxy cu 

mentiunea de a trimite dovada 

platii fondului de garantie 

pentru participarea in liga a 5a, 

pana la data de 04.04.2022 ora 

13.00. 



26 AS CS Espanyol 
Nerespectarea 

obligațiilor financiare 

Dispune citarea AS CS 

Espanyol cu mentiunea de a 

trimite platii fondului de 

garantie pentru participarea in 

liga a a5a pana la data de 

04.04.2022, ora 13.00. 

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

website.  


