
ASOCIATIA MUNICIPALA DE FOTBAL BUCURESTI 

COMISIA DE DISCIPLINA 

Lista cauzelor aflate pe rol in sedinta din 08.06.2022 

Nr. 

crt. 
Dosar/meci Parti/obiect Solutia 

1 

ACS Celtic- 

AFC Venus 1914 

(liga 5) 

Stan Mihnea 

(ACS Celtic) 

Andrei Denis 

(ACS Celtic) 

Pentru primirea celui de-al 

doilea avertisment in cursul 

aceluiasi joc se sanctioneaza 

jucatorul Stan Mihnea cu 

suspendare 1 etapa si o 

penalitate sportiva de 80 lei. 

Pentru oprirea unei ocazii clare 

de joc se sanctioneaza jucatorul 

Andrei Denis cu suspendare 1 

etapa si o penalitate sportiva de 

80 lei. 

Pentru retragerea echipei de pe 

teren se sanctioneaza ACS 

Celtic cu o penalitate sportiva 

de 600 lei. Rezultatul de pe 

teren se mentine in conformitate 

cu art. 34 alin. (2) din 

Regulamentul Disciplinar. 

2 

FC Player- 

CS Dinamo 

(2010/1) 

Neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial se sanctioneaza FC 

Player cu pierderea jocului prin 

forfait si o penalitate sportiva de 

500 lei. 

3 

Rayders- 

3KidsSports 

(2012) 

Neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial se sanctioneaza 

3KidsSport cu pierderea jocului 

prin forfait si o penalitate 

sportiva de 500 lei. 

4 

AS Romprim- 

ACS Lusitan 

(liga 5) 

Hassan Mohamed 

(AS Romprim) 

Hyungwoo Lim 

(ACS Lusitan) 

Pentru comportare violentă se 

sancționează jucătorul Hassan 

Mohamed cu suspendare 2 etape 

și o penalitate sportivă de 80 lei. 

Pentru comportare violentă se 

sancționează jucătorul 

Hyungwoo Lim  cu suspendare 

2 etape și o penalitate sportivă 

de 80 lei. 

5 
Partizan- 

FC Rapid 1923 

Ionica Mihai 

(antrenor Partizan) 

Pentru injurii la adresa brigazii 

de arbitri se sanctioneaza 



(2012 albastru) antrenorul Ionica Mihai cu 

suspendare 2 etape si o 

penalitate sportiva de 250 lei. 

6 

Udinese MCR- 

Real New 

(2006/2) 

Draghici Antonie 

(CS Real New) 

Pentru comportare violentă se 

sancționează jucătorul Draghici 

Antonie  cu suspendare 2 etape 

și o penalitate sportivă de 60 lei. 

7 

FC Voluntari- 

Best Boys 

(2012) 

Oprisa Ion 

(antrenor Best Boys) 

Pentru primirea celui de-al 

doilea avertisment in cursul 

aceluiasi joc se sanctioneaza 

antrenorul Oprisa Ion cu 

suspendare 1 etapa si o 

penalitate sportiva de 50 lei. 

8 

Turistul- 

Aripi 

(2013) 

Neprezentarea vizelor 

medicale 

Pentru neprezentarea vizelor 

medicale ale jucatorilor se 

sanctioneaza echipa Aripi cu 

pierderea jocului prin forfait si o 

penalitate sportiva de 500 lei. 

9 

ACS Valencia- 

New Stars 

(2014) 

Neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial se sanctioneaza ACS 

Valencia cu pierderea jocului 

prin forfait si o penalitate 

sportiva de 500 lei. 

10 

ACP 3 KidsSport- 

Unirea Dobroesti 

(2012) 

Neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial se sanctioneaza echipa 

Unirea Dobroesti cu pierderea 

jocului prin forfait si o 

penalitate sportiva de 500 lei. 

11 

Champion- 

Youth 

(2011) 

Anghel Alexandru 

(Youth Fotbal Club) 

Pentru comportare violentă se 

sancționează jucătorul Anghel 

Alexandru cu suspendare 2 

etape și o penalitate sportivă de 

60 lei. 

12 

Valencia- 

Termo 

(U19) 

Raileanu Matei 

(Valencia) 

Cioaca Andrei 

(Valencia) 

Pentru oprirea unei ocazii clare 

de joc se sanctioneaza jucatorul 

Raileanu Matei cu suspendare 1 

etapa si o penalitate sportiva de 

80 lei. 

Pentru comportare violentă se 

sancționează jucătorul Cioaca 

Andrei  cu suspendare 2 etape și 

o penalitate sportivă de 80 lei. 

13 
ACS AS Valencia Academy- 

ACS Prosport Football Academy 

Executare drepturi 

financiare 

Amana cauza si acorda termen 

la data de 22.06.2022. 

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

website.  


