
ASOCIATIA MUNICIPALA DE FOTBAL BUCURESTI 

COMISIA DE DISCIPLINA 

Lista cauzelor aflate pe rol in sedinta din 01.06.2022 

Nr. 

crt. 
Dosar/meci Parti/obiect Solutia 

1 

Forzza Junior- 

AS Tractiunea 

(2006/2) 

Burlacu Alexandru 

(Forzza Junior) 

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 50 lei. 

2 

CSS 1- 

Miramar 

(2009/albastru) 

Comportarea 

neregulamentara a 

propriilor suporteri 

Pentru comportarea 

neregulamentara a propriilor 

suporteri se sanctioneaza CSS1 

cu o penalitate sportiva de 400 

lei. 

3 

Gloria Kids- 

Nana Juniors 

(2010) 

Neprezentarea 

legitimatiilor de joc 

Pentru neprezentarea 

legitimatiilor jucatorilor la un 

joc oficial se sanctioneaza 

echipa Nana Juniors cu 

pierderea jocului prin forfait si o 

penalitate sportiva de 500 lei. 

4 

FC Metaloglobus 2- 

ACS Rapid FNG 

(liga 4) 

Neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial se sanctioneaza ACS 

Rapid FNG cu pierderea jocului 

prin forfait si o penalitate 

sportiva de 1000 lei. 

5 

CS Progresul Bucuresti 2005- 

ACS Sportivii 

(liga 4) 

Stoinea Marius 

(ACS Sportivii) 

Pentru oprirea unei ocazii clare 

de joc se sanctioneaza jucatorul 

Stoinea Marius cu suspendare 1 

etapa si o penalitate sportiva de 

100 lei. 

6 

ACS Team One- 

AFC Venus 1914 

(liga 5) 

Botea Cornel 

(AFC Venus 1914) 

Pentru comportare violentă se 

sancționează jucătorul Botea 

Cornel cu suspendare 2 etape și 

o penalitate sportivă de 80 lei. 

7 

ACS Sport Team- 

ACS Viitorul Bucurestii Noi 

(liga 5) 

Mavrodin Claudiu 

(ACS Viitorul Bucurestii 

Noi) 

Pentru injurii la adresa brigazii 

de arbitri se sanctioneaza 

jucatorul Mavrodin Claudiu cu 

suspendare 2 etape si o 

penalitate sportiva de 80 lei. 

8 

AFC Venus 1014- 

ACS Team One 

(liga 5) 

Comportare 

neregulamentara 

(AFC Venus 1914) 

Pentru primirea a cinci 

cartonașe galbene în cursul 

aceluiași joc de către cinci 



Curceanu Sergiu 

(ACS Team One) 

jucători se sancționează AFC 

Venus 1914  cu o penalitate 

sportivă de 120 lei. 

Pentru proteste repetate la 

deciziile brigazii de arbitri se 

sanctioneaza antrenorul 

Curceanu Sergiu cu suspendare 

2 etape si o penalitate sportiva 

de 300 lei. 

9 

CSU Stiinta 2- 

AFC Atletico 2003 

(liga 5) 

Moisi Denis 

(CSU Stiinta) 

Anghel Liviu 

(AFC Atletico 2003) 

Brandusa Ionut 

(AFC Atletico) 

Pentru comportare violenta la 

adresa unui adversar se 

sanctioneaza jucatorul Moisi 

Denis cu suspendare 2 etape si o 

penalitate sportiva de 100 lei. 

Pentru primirea celui de-al 

doilea avertisment in cursul 

aceluiasi joc se sanctioneaza 

jucatorul Anghel Liviu cu 

suspendare 1 etapa si o 

penalitate sportiva de 80 lei. 

Pentru injurii la adresa brigazii 

de arbitri se sanctioneaza 

jucatorul Brandusa Ionut 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.  


