
ASOCIATIA MUNICIPALA DE FOTBAL BUCURESTI 

COMISIA DE DISCIPLINA 

Lista cauzelor aflate pe rol in sedinta din 16.12.2021 

Nr. 

crt. 
Dosar/meci Parti/obiect Solutia 

1 

CSS 1 –  

CS Aspol București  

(2007) 

Andreicuț Daniel 

(CS Aspol București) 

Pentru primirea celui de-al 

doilea avertisment în cursul 

aceluiași joc se sancționează 

jucătorul Andreicuț Daniel cu 

suspendare 1 etapă și o 

penalitate sportivă de 50 lei 

2 

AS Voinicelul –  

ACS Steaua Noua Generație 

 (2007) 

Brătan Radu 

(AS Voinicelul) 

Pentru primirea celui de-al 

doilea avertisment în cursul 

aceluiași joc se sancționează 

jucătorul Brătan Radu cu 

suspendare 1 etapă și o 

penalitate sportivă de 50 lei 

3 

CSS 2 –  

ACS New Tempo Sport  

(2007) 

Mihai Mario 

(ACS New Tempo 

Sport) 

Pentru injurii la adresa arbitrului 

și comportare violentă se 

sancționează jucătorul Mihai 

Mario cu suspendare 4 etape și 

o penalitate sportivă de 100 lei. 

4 

ACS Juniorul 2014 –  

FC Player SA  

(2008) 

Folosirea de materiale 

pirotehnice 

Pentru nerespectarea 

prevederilor regulamentare de 

către proprii suporteri prin 

folosirea de materiale 

pirotehnice se sancționează FC 

Player SA cu o penalitate 

sportivă de 1000 lei. 

5 

AFC Progresul București Fotbal 

Profesionist Și Amator –  

AFC Tineretul București  

(teren redus - 2009) 

Gheorghe Mihai 

(AFC Tineretul 

București) 

Pentru oprirea unei situații clare 

de gol de sancționează jucătorul 

Gheorghe Mihai cu suspendare 

1 etapă și o penalitate sportivă 

de 50 lei. 

6 

ACS Real Cadet –  

CS Constructorul Bolintin Deal 

(teren redus - 2010) 

Neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial se sancționează CS 

Constructorul Bolintin Deal cu 

pierderea jocului prin forfait și o 

penalitate sportivă de 500 lei. 

7 

ACS Inițial 2 –  

AFCS Real Crângași   

(teren redus - 2011) 

Tănase Teodor 

(AFCS Real Crângași) 

Pentru injurii la adresa arbitrului 

și comportare violentă se 

sancționează jucătorul Tănase 

Teodor  cu suspendare 4 etape și 

o penalitate sportivă de 100 lei. 



8 

ACS Aripi 2018 –  

AFC Fair-Play  

(teren redus - 2011) 

Neprezentare 

Pentru neprezentarea la un joc 

oficial se sancționează AFC 

Fair-Play  cu pierderea jocului 

prin forfait și o penalitate 

sportivă de 500 lei. 

9 

FC Rapid 1923 SA –  

ACS AS Valencia Academy  

(teren redus - 2014) 

Nerespectarea 

obligațiilor cu privire la 

vizele medicale 

Pentru nerespectarea 

obligațiilor cu privire la vizele 

medicale se sancționează FC 

Rapid 1923 SA cu pierderea 

jocului prin forfait și o 

penalitate sportivă de 500 lei. 

10 

SC Dinamo 1948 SA –  

ACS Raiders  

(teren redus - 2014). 

Nerespectarea 

obligațiilor cu privire la 

vizele medicale 

Pentru nerespectarea 

obligațiilor cu privire la vizele 

medicale se sancționează SC 

Dinamo 1948 SA cu pierderea 

jocului prin forfait și o 

penalitate sportivă de 500 lei. 

11 Inter Galaxy 
Neplata obligațiilor 

financiare 

Pentru neplata contribuțiilor de 

joc la fotbal pe teren redus 

datorate AMFB se sancționează 

Inter Galaxy cu neprogramarea 

echipei respective la jocurile 

oficiale următoare până la 

achitarea acestora și o penalitate 

sportivă de 500 lei. 

12 

ACS FCSB Academy- 

ACS Sport Team 

(2007) 

Drumea Ionuț 

(FCSB) 

Pentru primirea celui de-al 

doilea avertisment în cursul 

aceluiași joc se sancționează 

jucătorul Drumea Ionuț 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.  


