
ASOCIATIA MUNICIPALA DE FOTBAL BUCURESTI 

COMISIA DE DISCIPLINA 

 

Lista cauzelor aflate pe rol in sedinta din 13.10.2021 

 

Nr. 

crt. 
Dosar/meci Parti/obiect Solutia 

1 
ACS Rapid Frumoșii Nebuni ai 

Giuleștiului 

Retragere din competiție 

(U19) 

Ia act de retragerea din 

campionat a grupei 2004-2005 

și sancționează clubul cu o 

penalitate sportivă de 1500 lei. 

2 

AS Romprim- 

ACS Rapid Frumoșii Nebuni ai 

Giuleștiului 

(liga 4) 

Alnajjar Hosni 

(ACS Rapid FNG) 

Pentru primirea celui de-al 

doilea avertisment în cursul 

aceluiași joc se sancționează 

Alnajjar Hosni cu suspendare 1 

etapă si o penalitate sportiva de 

100 lei. 

3 

AFC Asalt- 

ACS FC Dinamo București 

(liga 4) 

Comportare 

neregulamentară 

Pentru primirea a cinci 

cartonașe galbene în cursul 

aceluiași meci de către cinci 

jucători se sancționează clubul 

ACS FC Dinamo București 

pentru comportare 

neregulamentară cu o penalitate 

sportivă de 150 lei. 

 

4 

CS Progresul București 2005- 

AS Metropolitan Fotbal&Motor 

Club 2 

(liga 5) 

 

 

 

Leonte Filip Andrei 

(AS Metropolitan) 

Pentru injurii la adresa arbitrului 

se sancționează jucătorul 

Leonte Filip Andrei cu 

suspendare 2 etape și o 

penalitate sportivă de 80 lei. 

5 

FC Milisport- 

ACS Alexandru Văidean 

(liga 5) 

Dumitru Andrei Daniel 

(ACS Alexandru 

Văidean) 

Alexandru Văidean 

Pentru primirea celui de-al 

doilea avertisment în cursul 

aceluiași joc se sancționează 

Dumitru Andrei Daniel cu 

suspendare 1 etapă si o 

penalitate sportiva de 80 lei. 

Pentru accesul neautorizat în 

vestiarul arbitrilor se 

sancționează antrenorul 



Alexandru Văidean cu 

suspendare 4 etape și o 

penalitate sportivă de 300 lei. 

6 

ACS Juniorul 2014- 

LPS Mircea Eliade 

(2006) 

Comportare 

neregulamentară 

Pentru primirea a cinci 

cartonașe galbene în cursul 

aceluiași meci de către cinci 

jucători se sancționează clubul 

ACS Juniorul 2014 pentru 

comportare neregulamentară cu 

o penalitate sportivă de 100 lei. 

 

7 

ACS Inizio 2- 

CSS 4 

(2006) 

Militaru Andrei 

(CSS 4) 

Pentru primirea celui de-al 

doilea avertisment în cursul 

aceluiași joc se sancționează 

Militaru Andrei cu suspendare 1 

etapă si o penalitate sportiva de 

50 lei. 

8 

ACP Chimistul- 

FC Player SA 

(2007) 

Nerespectarea 

obligațiilor de organizare 

a jocurilor 

Pentru imposibilitatea de a 

continua un joc oficial din cauza 

nerespectării numărului minim 

de jucători necesari conform art. 

83 pct. 10.4 RD se sancționează 

ACP Chimistul cu pierderea 

jocului prin forfait și o 

penalitate sportivă de 500 lei. 

9 

ACS Axi Arena- 

CS Dinamo București 

(2008) 

Șerbu David Cristian 

(Axi Arena) 

Pentru primirea celui de-al 

doilea avertisment în cursul 

aceluiași joc se sancționează 

Șerbu David Cristian cu 

suspendare 1 etapă si o 

penalitate sportiva de 50 lei. 

10 

ACS Pro Team- 

ACS Rapid Frumoșii Nebuni ai 

Giuleștiului 

(Cupa României) 

Vișescu Mihai Ovidiu 

(Rapid FNG) 

Pentru primirea celui de-al 

doilea avertisment în cursul 

aceluiași joc se sancționează 

Vișescu Mihai Ovidiu cu 

suspendare 1 etapă si o 

penalitate sportiva de 100 lei. 

11 

Dinamo 1948 SA- 

AFC Progresul București Fotbal 

Profesionist și Amator 

(teren redus- 2009) 

Laszlo Alexandru Iosif 

(Dinamo 1948 SA) 

Pentru fault grosolan se 

sancționează jucătorul Laszlo 

Alexandru Iosif  cu suspendare 

2 etape și o penalitate sportivă 

de 50 lei. 

12 

AS Micii Fotbaliști- 

ASF Nana Juniors 

(teren redus -2009) 

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 ASF 

Nana Juniors cu pierderea 

jocului prin forfait și o 

penalitate sportivă de 500 lei. 

13 

ACS Unirea D- 

FC Rapid 1923 SA 

(2011) 

nerespectarea 

dispozițiilor cu privire la 

viza medicală 

Pentru nerespectarea 

dispozițiilor cu privire la vizele 

medicale se sancționeaza FC 

Rapid 1923 SA cu pierderea 

jocului prin forfait și o 

penalitate sportivă de 500 lei. 

14 

ACSF Atletic- 

ACS Marius Lăcătuș 

(teren redus- 2011) 

nerespectarea 

dispozițiilor cu privire la 

certificatele de naștere  

Pentru nerespectarea 

dispozițiilor cu privire la 

certificatele de naștere se 

sancționează ACSF Atletic cu 

pierderea jocului prin forfait si o 

penalitate sportivă de 500 lei. 

15 

ACS Dinamo Noua Generație- 

New Stars FC 

(teren redus- 2011) 

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 ACS 

Dinamo Noua Generație cu 

pierderea jocului prin forfait și o 

penalitate sportivă de 500 lei. 

16 

ASF Nana Juniors 2- 

ASF Nana Juniors 

(teren redus 2013) 

Neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial se sancționează ASF 

Nana Juniors 2 cu pierderea 

jocului prin forfait și o 

penalitate sportivă de 500 lei. 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial se sancționează ASF 

Nana Juniors  cu pierderea 

jocului prin forfait și o 

penalitate sportivă de 500 lei. 

17 

Dinamo 1948 SA- 

CS Dinamo 2 

(teren redus-2009) 

Sandu David Bogdan 

(Dinamo 1948) 

Pentru comportare violentă la 

adresa unui adversar se 

sancționează jucătorul Sandu 

David Bogdan cu suspendare 2 

etape și o penalitate sportivă de 

100 lei. 

18 

FC Voluntari- 

ASF Nana Juniors 

(teren redus-2010) 

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 ASF 

Nana Juniors cu pierderea 



jocului prin forfait și o 

penalitate sportivă de 500 lei. 

19 

ASF Nana Juniors 2- 

ACS Sport Team 

(teren redus-2010) 

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 ASF 

Nana Juniors 2 cu pierderea 

jocului prin forfait și o 

penalitate sportivă de 500 lei. 

20 

AS Metropolitan Fotbal & Motor 

Club- 

ACS Pro Team 

(liga 4) 

 

 

Vizireanu Daniel 

(AS Metropolitan) 

Constantin Marius 

(AS Metropolitan) 

Pentru oprirea unei situații clare 

de gol se sancționează 

Vizireanu Daniel cu suspendare 

1 etapă și o penalitate sportivă 

de 100 lei. 

Pentru injurii la adresa brigăzii 

de arbitri se sancționează 

jucătorul Constantin Marius cu 

suspendare 2 etape și o 

penalitate sportivă de 100 lei. 

 

21 

Liceul Tehnologic Sf. Pantelimon- 

AS Romprim 2 

(liga 5) 

Grigore Bogdan 

(Romprim 2) 

Pentru injurii se sanctioneaza 

jucatorul Grigore Bogdan cu 

suspendare 2 etape și o 

penalitate sportivă de 80 lei. 

 

22 

ASC Daco-Getica București- 

AS Romprim 

(Cupa României) 

Trincă Andrei Octavian 

Robert 

(AS Romprim) 

Pentru injurii la adresa brigăzii 

de arbitri se sancționează 

jucătorul Trincă Andrei 

Octavian Robert cu suspendare 

2 etape și o penalitate sportivă 

de 100 lei. 

 

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

website. 


