
ASOCIATIA MUNICIPALA DE FOTBAL BUCURESTI 

COMISIA DE DISCIPLINA 

 

Lista cauzelor aflate pe rol in sedinta din 16.09.2021 

 

Nr. 

crt. 
Dosar/meci Parti/obiect Solutia 

1 

AFC Asalt Bucuresti- 

AS Dan Chilom 

(liga 4) 

Pristolian Ion 

(AFC Asalt) 

Pentru injurii, amenințări și 

loviri se sancționează jucătorul 

Pristolian Ion cu suspendare de 

12 luni și o penalitate sportivă 

de 1000 lei. 

2 

ACS Rapid FNG- 

CS FC Dinamo 

(liga 4) 

Comportare 

neregulamentară 

Pentru primirea a șase cartonașe 

galbene în cursul aceluiași meci 

de către șase jucători se 

sancționează clubul ACS Rapid 

FNG pentru comportare 

neregulamentară cu o penalitate 

sportivă de 150 lei. 

3 

ACS Sportivii București- 

CS Dinamo București 

(liga 4) 

Contestație 

Acordă termen pentru data de 

22.09.2021. Solicită părților să 

comunice Comisiei punctul de 

vedere cu privire la tardivitatea 

achitării taxei de contestație. 

4 

FC Milisport- 

CS Electrica 

(liga 5) 

Barbu Daniel Iulian 

(CS Electrica) 

Pentru comportare violentă la 

adresa unui adversar se 

sancționează Barbu Daniel 

Iulian cu suspendare 2 etape și o 

penalitate sportivă de 80 lei. 

5 

AS Romprim 2- 

ACS Tracțiunea 

(liga 5) 

Hiru Ionuț Alexandru 

(AS Romprim 2) 

Pentru primirea celui de-al 

doilea avertisment în cursul 

aceluiași joc se sancționează 

jucatorul Hiru Ionuț Alexandru 

cu suspendare 1 etapă si o 

penalitate sportiva de 80 lei. 

6 

Liceul Tehnologic Sf Pantelimon- 

AFC Venus 1914 

(liga 5) 

 

Cristea Alexandru 

(AFC Venus) 

Pentru injurii adresate brigăzii 

de arbitri se sancționează 

jucătorul Cristea Alexandru cu 

suspendare 2 etape și o 

penalitate sportivă de 80 lei. 

7 
FC Rapid 1923- 

FC FCSB SA 

neprezentare vize 

medicale 

Pentru nerespectarea 

dispozițiilor cu privire la viza 



(U19) medicală se sancționează echipa 

FC Rapid 1923 cu pierderea 

jocului prin forfait și o 

penalitate sportivă de 500 lei. 

8 

ACS Valencia București- 

ACS Rapid FNG 

(U19) 

neprezentare 

Pentru neprezentare la un joc 

oficial se sancționează echipa 

ACS Rapid FNG cu pierderea 

jocului prin forfait și o 

penalitate sportivă de 500 lei. 

9 

ACS Team One Academy- 

ACS Sport Team 

(2006) 

Luca Bucur 

(Team One Academy) 

Petre Vicențiu 

Constantin 

(Sport Team) 

Pentru comportare violentă se 

sancționează jucătorul Luca 

Bucur cu suspendare 2 etape și 

o penalitate sportivă de 50 lei. 

Pentru primirea celui de-al 

doilea avertisment în cursul 

aceluiași joc se sancționează 

jucatorul Petre Vicențiu 

Constantin cu suspendare 1 

etapă si o penalitate sportiva de 

50 lei. 

10 

CSS 1- 

ACS Steaua Noua Generație 

(2007) 

nerespectarea condițiilor 

necesare pentru 

participarea la joc 

Pentru neprezentarea la joc a 

minim 8 jucători cu carnete de 

legitimare se sancționează 

echipa ACS Steaua Noua 

Generație cu pierderea jocului 

prin forfait și o penalitate 

sportivă de 500 lei. 

11 

ACS Capital Sport 2- 

ACS Seven Star Junior 

(2008) 

nerespectarea condițiilor 

necesare pentru 

participarea la joc 

Pentru neprezentarea la joc a 

minim 8 jucători cu certificate 

de naștere se sancționează 

echipa ACS Capital Sport 2 cu 

pierderea jocului prin forfait și o 

penalitate sportivă de 500 lei. 

Pentru neprezentarea la joc a 

minim 8 jucători cu certificate 

de naștere se sancționează 

echipa ACS Seven Star Junior 

cu pierderea jocului prin forfait 

și o penalitate sportivă de 500 

lei. 

 

12 

AS Micii Fotbaliști- 

LPS Mircea Eliade 

(U19) 

comportare 

neregulamentară 

Pentru primirea a cinci 

cartonașe galbene în cursul 

aceluiași meci de către șase 

jucători se sancționează clubul 

LPS Mircea Eliade pentru 



comportare neregulamentară cu 

o penalitate sportivă de 80 lei. 

13 

ACS Prosport Football Academy- 

Youth FC 

(2013) 

Ayan Denis Andrei 

Cazacu 

(ACS Prosport) 

Pentru oprirea unei situații clare 

de a gol se sancționează Ayan 

Denis Andrei Cazacu cu 

suspendare 1 etapă și o 

penalitate sportivă de 50 lei. 

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

website. 


