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DEFINIȚII:
1. Timpul înainte de joc: perioada cuprinsă între momentul sosirii echipelor la stadion şi
fluierul arbitrului de începere a meciului.
2.

Timpul după joc: perioada cuprinsă între fluierul final al arbitrului şi momentul
părăsirii stadionului de către echipe.

3.

Meci oficial: meci programat în campionat, Cupă, Supercupă sau altă competiţie
desfășurată sub egida FMF; rezultatul jocului contează sub aspectul câştigării de puncte
în clasament sau a calificării în fazele următoare.

4.

Meci amical: meci organizat de un organism fotbalistic, club, asociaţie sportivă sau
persoane autorizate între echipe alese de organizator; scorul are efect numai în privinţa
jocului respectiv sau, după caz, al turneului, iar în cazul echipelor teritoriale, pentru
clasificările FMF.

5.

Oficiali: orice persoană, cu excepţia jucătorilor, care desfăşoară o activitate legată de
fotbal la FMF, într-o asociaţie teritorială sau club, indiferent de funcţia sa, tipul de
activitate (administrativă, sportivă sau alta) sau durata activităţii, în această categorie
intră conducătorii, angajații și colaboratorii, antrenorii și personalul ajutător.

6.

Oficial de meci: arbitrul, arbitrii asistenţi, al patrulea oficial, delegatul de meci,
observatorul de arbitri, persoana responsabilă pentru siguranţă şi alte persoane
desemnate de organizator să îndeplinească atribuţii şi responsabilităţi în legătură cu un
meci.

7.

Regulamente: Statutele, regulamentele, directivele şi circularele FIFA/UEFA/FMF,
precum şi Regulile de joc elaborate de către IFAB.

8.

Instanţa disciplinară: Comitetul de Competiţii, Comitetul de Disciplină, Comitetul de
Etică, Comitetul de Apel.

9.

Fan/suporter: persoană susținătoare și simpatizanta a unui club de fotbal/echipă, care
are un interes activ în fotbal pentru clubul/echipa care o susține, prin individualizarea
acesteia cu simbolica, atributele, însemnele clubului/echipei, sau aflându-se în incinta
tribunei stadionului rezervată pentru suporteri/fani ai echipei/clubului dat la meciul de
fotbal disputat. Termenul de fan/suporter se aplică atât pentru fanii oficiali cât și
neoficiali. Semnificația de spectator la fel se include în noțiunea sus descrisă.
Notă: Bărbaţi şi femei
Termenii folosiți la genul masculin se aplică și pentru genul feminin.
Termenii folosiți la singular se aplică și pentru plural și vice-versa.
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TITLU PRELIMINAR
Articol 1. Obiectul
Prezentul Cod prevede abateri de la Statutul și Regulamentele FMF, stabilește sancţiunile
aplicate, reglementează organizarea şi funcţionarea organelor responsabile pentru luarea
deciziilor şi procedura de soluţionare a cauzelor disciplinare.
La elaborarea lui au fost luate în consideraţie prevederile Regulamentului Disciplinar FIFA şi
ale Regulamentului Disciplinar UEFA.
Articol 2. Clasificarea încălcărilor
1.
Încălcarea este o conduită ilegală, nesportivă, care contravine normelor statutelor și
reglementările FMF, UEFA, FIFA și a legislației R. Moldova.
2.
Tipurile de încălcări sunt:
1) încălcarea Regulilor Jocului;
2) nerespectarea cerințelor arbitrului și /sau a oficialului FMF;
3) comportament neregulamentar al jucătorilor de fotbal;
4) comportament nesportiv al echipei;
5) încăierări, altercația;
6) comportament agresiv;
7) demonstrația de rasism, discriminare, extremism politic, comportament abuziv care încalcă
regulile de conduită a competiții, standarde morale și etice ale comunității de fotbal și /sau
societății;
8) intimidare (încălcarea libertății individuale);
81) falsificarea actelor;
9) participarea sau încercarea de implicare în corupție;
10) influența asupra rezultatului meciului;
11) utilizarea activităților sportive în scopuri non-sportive;
12) comportament care dăunează imaginii fotbalului și /sau al FMF;
13) utilizarea de substanțe dopante;
14) comportamentul necorespunzător al spectatorilor;
15) încălcarea deciziilor și cerințelor organelor judiciare;
16) nerespectarea reglementărilor.
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Articol 3. Domeniul de aplicare: dreptul material
Acest cod se aplică în cazul oricărui meci de fotbal, competiţii sau eveniment organizat sau
autorizat de către FMF.
Codul se aplică şi în cazul în care statutul, codurile, regulamentele, directivele sau deciziile
FMF sunt încălcate, iar aceste încălcări nu sunt sancţionate de un alt organ al FMF.

Articol 4. Domeniul de aplicare: persoane fizice şi juridice
1.
Următoarele persoane se află sub incidenţa acestui cod:
a) membrii afiliați la FMF și oficialii acestora;
membrii neafiliați care participă în competițiile organizate de FMF și oficialii acestora,
care se obligă să respecte Statutul și Regulamentele FMF;
b) jucători, antrenori;
c) oficialii de meci;
d) intermediari/agenți;
e) orice persoană care are autorizaţia FMF, în special pentru un meci, o competiţie sau pentru
un alt eveniment organizat de către FMF;
f) spectatori.
2.
Persoanele menționate la alin. 1 recunosc statutele și regulamentele FIFA/UEFA/FMF,
precum și ”Legile Jocului” emise de IFAB.
3.
Persoanele menționate la alin. 1, care la data aplicării sancțiunii nu se mai află sub
incidența prezentului Cod, nu pot fi sancționate. Clubului de care a aparținut persoana
respectivă i se aplica numai amenda corespunzătoare abaterii disciplinare comise.
În situația în care, în termenul de prescripție, persoana respectivă reintră sub incidența
prezentului Cod, sancțiunea se aplică, cu excepția situației în care aceasta a fost efectuată în
conformitate cu regulamentele internaționale în vigoare.
Articol 5. Aplicarea în timp
1.
Prezentul Cod se aplică tuturor abaterilor disciplinare săvârșite după intrarea în vigoare a
acestuia, precum și tuturor abaterilor disciplinare săvârșite anterior dacă prezentul Cod
prevede sancțiuni mai favorabile pentru făptuitor.
2.
Regulile care guvernează procedura se aplică imediat după intrarea în vigoare a acestui Cod.
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Articol 6. Legea aplicabilă
Organele judiciare FMF iau deciziile în baza:
a)
statutului și Regulamentelor FMF, UEFA/FIFA, precum și Legilor Jocului;
și
b) în mod auxiliar, legislația RM sau altă legislație pe care organul judiciar competent o
consideră aplicabilă.

Articol 7. Regulamentele disciplinare ale asociaţiilor membre
Asociaţiile teritoriale sunt în drept să-şi adapteze prevederile lor la acest cod pentru
armonizarea regulamentelor disciplinare. În caz de neadaptare, Asociațiile teritoriale se vor
conforma prevederilor prezentului cod.
SANCȚIUNI APLICABILE
Articol 8. Sancţiuni comune pentru persoanele fizice şi juridice
Următoarele sancțiuni pot fi aplicabile atât persoanele fizice, cât şi celor juridice:
a) avertizare;
b) amendă;
c) restituirea premiilor;
d) retragerea unui titlu.
Articol 9. Sancţiuni aplicabile persoanelor fizice
Următoarele sancțiuni pot fi aplicabile persoanelor fizice:
a) avertisment (cartonaș galben);
b) eliminare (cartonaș roșu);
c) suspendare de la meciuri sau pentru o perioadă de timp;
d) interdicţia de acces în vestiare şi/sau pe banca de rezervă;
e) interdicţia de acces în stadion;
f) excluderea din activitatea competiţională şi/sau interzicerea de a participa la oricare
activitate legată de domeniul fotbalului.
Articol 10. Sancţiuni aplicabile persoanelor juridice
Următoarele sancțiuni pot fi aplicabile persoanelor juridice:
a) interdicţia de a legitima şi/sau a efectua transferuri de jucători;
8
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

disputarea meciului fără spectatori sau cu un număr limitat de spectatori;
disputarea unui meci pe un teren neutru;
interdicţia de a juca pe un anumit stadion;
anularea rezultatului meciului;
retrogradarea într-o divizie imediat inferioară;
deducerea punctelor;
excluderea din competițiile în curs și/sau viitoare;
sancţionarea cu pierdere prin forfait.

Articol 11. Sancțiuni aplicabile Asociațiilor Teritoriale
1.
Nerespectarea de către Asociațiile teritoriale a obligațiilor si atribuțiilor date prin statutul si
regulamentele FMF, a deciziilor și hotărârilor FMF/FIFA/UEFA si CAS duc la sancționarea
Asociațiilor teritoriale cu următoarele sancțiunii:
a. Suspendarea dreptului de a organiza competiții;
b. Suspendarea calității de membru afiliat;
c. Excluderea Asociației Teritoriale dintre membrii afiliați.
2.
In cazurile prevăzute la lit. a) si b) sancțiunile sunt valabile pana la data la care persoanele
vinovate de aplicarea sancțiunii sunt excluse din cadrul Asociației Teritoriale sau după caz,
pana la remedierea/ anularea faptei ce a dus la aplicarea sancțiunii.

Articol 12. Avertizare
Avertizarea este o atenționare orală sau scrisă asupra unei reguli disciplinare, prin care se
atrage atenţia celui în cauză să ia măsurile necesare pentru a nu mai săvârşi încălcări ale
reglementărilor din domeniul fotbalului însoţită cu menţionarea faptului că la o nouă abatere
se va aplica o sancţiune mai gravă.

Articol 13. Amenda
1.
Amenda constă în obligarea unei persoane care a săvârșit o abatere disciplinară la plata unei
sume de bani în contul FMF.
2.
Amenda se aplică în cazul sancţionării abaterilor prevăzute de prezentul Cod şi alte
regulamente ale FMF şi nu poate fi mai mică de 50 lei şi nici mai mare de 2 000 000 lei.
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3.
Cluburile sunt responsabile în comun pentru amenzile impuse jucătorilor şi oficialilor echipei.
Asociațiile teritoriale de fotbal sunt, în comun, responsabile pentru penalitățile aplicate
oficialilor lor. Asociațiile teritoriale de fotbal nu sunt responsabile pentru plata penalităților
sportive aplicate membrilor lor afiliați. Părăsirea unui club sau unei asociaţii teritoriale de către
o persoană fizică nu anulează răspunderea comună.
4.
Cuantumul amenzilor pentru abaterile disciplinare este specificată în prezentul Cod precum și
în Anexa la prezentul Cod. Suma specifică a amenzii pentru o abatere disciplinară este stabilită
de către organul disciplinar, la intima convingere a acestuia, în măsura specificată în prezentul
Cod/în Anexa la prezentul Cod, fiind stabilită de instanță proporțional cu gravitatea încălcării
disciplinare, ținând seama de identitatea persoanei vinovate, absența încălcărilor disciplinare
în trecut, natura sistematică a încălcărilor disciplinare, motive pentru comiterea unei încălcări
disciplinare, circumstanțe atenuante și agravante, precum și alte circumstanțe specifice fiecărui
caz.
5.
Amenda sportivă poate fi aplicată atât ca sancţiune combinată cît şi ca sancţiune de sine
stătătoare.
6.
Organul care stabileşte sancţiunea decide condiţiile şi termenele de plată. Dacă amenda este
impusă suplimentar la o suspendare de la meci, aceasta va fi plătită înainte de expirarea
suspendării.

Articol 14. Restituirea premiilor
Persoana căreia i s-a cerut returnarea un premiu va restitui toate beneficiile primite, inclusiv
sumele de bani şi obiectele simbolice (medalii, trofee etc.).
Articol 15. Avertismentul (cartonaș galben)
1.
Avertismentul (cartonaş galben) este o sancțiune sportivă care se aplică unui jucător / oficial
al clubului de către un arbitru înainte, în timpul și după un meci în conformitate cu Regulile
Jocului pentru a sancţiona comportamentul nesportiv de o gravitate redusă.
2.
Două avertismente primite în timpul aceluiaşi meci determină eliminarea (cartonaş roşu
indirect) şi, în consecinţă, suspendarea automată din meciul următor.
Cele două avertismente care au determinat cartonaşul roşu sunt anulate.
3.
Suspendarea automată din meciul următor determină următoarele:
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trei (3) avertismente primite în trei (3) meciuri diferite ale aceleiaşi competiţii organizată de
FMF;
4.
Dacă un meci a fost abandonat, în deosebi din motive de forță majoră și se reia din minut la
care jocul a fost întrerupt, orice avertisment emis înaintea întreruperii meciului rămâne valabil
pentru restul meciului. În cazul în care meciul nu va fi rejucat, avertismentele primite de echipe
vor rămâne în vigoare.
5.
Dacă un jucător, avertizat cu cartonaş galben, săvârşeşte o altă abatere pentru care este
sancţionat cu eliminare (cartonaş roşu direct) în acelaşi meci, cartonaşul galben primit în
meciul respectiv se menţine.
6.
Cartonașul galben primit într-un meci, care ulterior va fi declarat pierdut prin forfait, se
menține.

Articol 16. Eliminarea (cartonaș roșu)
1.
Eliminarea este dispoziţia dată în timpul unui meci de arbitru unei persoane de a părăsi terenul
de joc şi împrejurimile acestuia, inclusiv banca de rezerve. Persoanei care a fost eliminată i se
permite accesul în tribună dacă nu are o interdicţie de intrare în stadion.
2.
În cazul jucătorilor, eliminarea este urmarea unui cartonaş roşu direct sau indirect. Cartonaşul
roşu este considerat direct dacă sancţionează un comportament nesportiv grav, și indirect dacă
este rezultatul acumulării a două cartonaşe galbene.
3.
Un oficial care a fost eliminat nu poate da instrucţiuni unei persoane care-l înlocuieşte pe banca
de rezervă.
4.
Eliminarea determină o suspendare automată din meciul următor, chiar dacă a fost impusă întrun meci care mai târziu a fost abandonat şi/sau anulat. Organul judiciar competent poate
prelungi durata suspendării.
Articol 17. Suspendarea de la meci
1.
Suspendarea constă în interzicerea participării la următorul meci şi de a avea acces la vestiare,
pe banca de rezerve şi în incinta terenului de joc.
2.
Pentru antrenori, echipă tehnică și alți oficiali, suspendarea este însoţită întotdeauna de
sancţiunea interzicerii accesului la vestiarele echipei și ale arbitrilor, în incinta terenului și pe
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banca de rezerve. Antrenorii suspendați pot lua loc în tribună și nu au dreptul de a intra în
contact cu echipa lor.
3
Suspendarea este stabilită în număr de meciuri (etape) pentru jucători, antrenori, echipă tehnică
şi în număr de luni pentru celelalte persoane fizice. Suspendarea nu trebuie să depăşească
douăzeci şi patru (24) meciuri sau doi (2) ani.
4.
Dacă o suspendare este combinată cu o amendă, aceasta este prelungită până la plata integrală
a amenzii.
Articol 18. Interdicţia de acces în vestiare şi/sau pe băncile de rezervă
O interdicţie de acces în vestiare şi/sau pe băncile de rezervă privează o persoană de dreptul
de intrare în vestiarele echipei și ale arbitrilor şi/sau în spaţiul din imediata apropiere a
terenului de joc şi, în special, de aflare pe banca de rezervă.
Articol 19. Interdicţia de acces în stadion
O interdicţie de acces în stadion interzice unei persoane de a intra pe teritoriul unuia sau mai
multor stadioane.
Articol 20. Interdicţia de desfăşurare a oricărei activităţi fotbalistice
Unei persoane i se poate interzice să desfăşoare orice tip de activitate fotbalistică
(administrativă, sportivă sau alta) pentru o perioadă limitată de timp sau pe viață.
Articolul 21. Interdicţia de a legitima jucători
Interzicerea transferurilor împiedică clubul sancţionat să legitimeze jucători.
Articol 22. Disputarea unui meci fără spectatori
Obligaţia de a juca un meci fără spectatori impune organizatorului obligaţia de a nu permite
accesul publicului în stadion.
Articol 23. Organizarea unui meci pe teren neutru
Obligaţia de a organiza un meci pe teren neutru impune clubului în cauză obligaţia de a
organiza meciul de acasă pe un stadion dintr-o altă localitate din țară.
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Articol 24. Interzicerea organizării de meciuri pe un anumit stadion
Sancţiunea interzicerii dreptului de organizare a jocurilor pe propriul teren sau stadion impune
clubului în cauză obligaţia de a organiza jocul pe un alt teren sau stadion, cu respectarea
condiţiilor regulamentare privind categoria stadionului şi alte reglementări ale FMF în acest
sens.
Articol 25. Anularea rezultatului unui meci
Rezultatul unui meci se consideră anulat atunci când rezultatul obţinut pe terenul de joc nu
este luat în consideraţie.
Articol 26. Excluderea din competiție
Excluderea constă în interzicerea dreptului unui club de a participa la competiţiile în curs
și/sau la cele viitoare organizate de FMF.
Articol 27. Retrogradarea într-o divizie imediat inferioară
Retrogradarea constă în trecerea echipei unui club într-o categorie competiţională inferioară.
Articol 28. Scăderea punctelor
Echipa unui club poate fi sancţionată cu scăderea unor puncte din cele pe care le-a obţinut deja
sau din cele aferente unui campionat viitor.

Articol 29. Forfait
1.
Echipele sancţionate cu forfait sunt considerate că au pierdut meciul cu scorul de 3-0.
2.
Dacă diferenţa de goluri la sfârşitul meciului respectiv este mai mare de 3-0, se va menține
rezultatul din teren.
Articol 30. Deciziile arbitrului
1.
Deciziile luate de arbitru pe terenul de joc sunt definitive și nu pot fi revizuite de organele
judiciare FMF.
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2.
În cazurile în care o decizie a arbitrului implică o eroare evidentă (cum ar fi: confundarea
identității persoanei sancționate), Comitetul de Competiții FMF poate doar să revizuiască
consecințele disciplinare ale acestei decizii. În cazul unei identități greșite, procedurile
disciplinare pot fi inițiate, în conformitate cu prezentul Cod, numai împotriva persoanei care
a fost de fapt vinovată.
3.
Se admite contestația împotriva avertizării (cartonaș galben) sau a eliminării jucătorului de
pe terenul de joc după două avertismente (cartonaș roșu), doar dacă arbitrul a confundat
identitatea jucătorului.
4.
În cazuri de abatere gravă, se pot aplica măsuri disciplinare chiar dacă arbitrul și asistenții săi
nu au văzut evenimentul în cauză și, prin urmare, nu au putut aplica nicio măsură.
5.
Rămân aplicabile dispozițiile prezentului Cod referitoare la contestațiile împotriva rezultatelor
meciului afectate de decizia unui arbitru, care reprezintă o încălcare evidentă a unei reguli.

REGULI GENERALE DE APLICARE A SANCȚIUNILOR DISCIPLINARE
Articol 31. Reguli generale pentru aplicarea sancțiunilor sportive
1.
O persoană găsită vinovată de o abatere disciplinară va fi sancționată echitabil în limitele
prevăzute de prevederile prezentului Cod.
2.
Instanţa disciplinară care pronunţă sancţiunea stabileşte felul şi durata acesteia.
3.
Dacă nu se prevede altfel, durata sancţiunii este în toate cazurile limitată.
4.
O sancțiune sportivă mai strictă decât cea prevăzută de prevederile prezentul Cod pentru o
încălcare disciplinară comisă poate fi aplicată pentru o combinație de încălcări disciplinare.
5.
Pentru individualizarea sancțiunilor sportive, instanța disciplinară trebuie să țină cont de:
• natura abaterii disciplinare și gravitatea acesteia;
• identitatea persoanei vinovate de o încălcare disciplinară, lipsa încălcărilor disciplinare în
trecut;
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• caracterul sistematic al încălcărilor disciplinare;
• motivele comiterii abaterii disciplinare;
• circumstanțe atenuante și agravante;
• alte circumstanțe relevante pentru aplicarea sancțiunilor sportive.
6.
Următoarele împrejurări constituie circumstanţe atenuante:
a) săvârşirea abaterii ca urmare a provocării din partea victimei;
b) respectarea de către persoana în cauză a tuturor prevederilor statutare și regulamentare
înainte de săvârşirea abaterii;
c) străduinţa depusă de persoana în cauză pentru a înlătura rezultatul abaterii sau a repara
paguba pricinuită;
d) consecinţele de gravitate redusă ale abaterii;
e) cooperarea cu instanţa disciplinară în aflarea adevărului.
7.
Următoarele împrejurări constituie circumstanţe agravante:
a) premeditarea;
b) săvârşirea abaterii de către trei sau mai multe persoane împreună;
c) săvârşirea abaterii prin acte de violenţă;
d) săvârşirea abaterii în stare de ebrietate sau sub influenţa substanţelor dopante;
e) consecinţele grave ale abaterii;
f) refuzul de colaborare cu agenții de integritate în cazurile manipulărilor de meci și a pariurilor
aranjate;
g) recidiva.
8.
Încălcările comise faţă de oficialii de meci:
a) Dacă victima unei încălcări este un oficial de meci, sancţiunea care urmează a fi stabilită
va fi majorată cu jumătate (+50%);
b) Această regulă nu se aplică încălcărilor care, prin definiţie, pot fi comise numai faţă de
oficialii de meci.
9.
Organul judiciar al FMF poate aplica oricare din sancţiunile prevăzute în prezentul cod şi
pentru încălcarea altor prevederi ale regulamentelor, codurilor sau altor acte normative
obligatorii ale FMF.
10.
Măsurile disciplinare prevăzute în prezentul cod pot fi combinate.

Articol 32. Responsabilitate
1.
Cu excepția cazului în care reglementările prevăd altfel, pentru încălcările comise în temeiul
prezentului Cod se vor aplica sancțiunile stabilite în prezentul Cod, indiferent dacă acestea au
15
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fost
săvârșite
în
mod
intenționat
sau
din
neglijență.
Asociațiile teritoriale și cluburile sunt responsabile pentru comportamentul membrilor,
jucătorilor, oficialilor, suporterilor sau a oricărei alte persoane care îndeplinește o funcție în
numele lor, chiar dacă asociația teritorială sau clubul în cauză poate demonstra absența
oricărei culpe sau neglijență.
2.
Cluburile sunt răspunzătoare de acţiunile sau de comportarea suporterilor (fanilor) proprii,
indiferent dacă se află pe teren propriu, în deplasare sau pe teren neutru.
3.
Cluburile organizatoare sunt responsabile de ordinea şi securitatea în incinta stadionului şi în
zona stadionului, înainte, în timpul şi după terminarea jocului, precum şi de orice incident
produs în legătură cu acesta şi vor fi sancţionate, în caz de abatere disciplinară, în conformitate
cu prevederile prezentului cod.
4.
Cluburile răspund direct de modul în care sunt executate sancţiunile de către jucătorii, oficialii
lor sau alte persoane care le reprezintă sau care sunt legate de ele.
5.
Cluburile sunt obligate să refuze accesul în stadion persoanelor care au fost sancţionate în
acest sens și să nu angajeze în niciun fel serviciile persoanelor cărora li s-a interzis desfășurarea
oricărei activitate legată de fotbal.
6.
Distrugerea ori deteriorarea bunurilor aparținând arbitrilor, oficialilor, clubului oaspete, aflate
în incinta stadionului cu ocazia disputării unui joc se sancționează cu contravaloarea
reparațiilor bunului deteriorat sau contravaloarea bunului distrus după caz. Dovada
distrugerii/deteriorării se face conform legii iar dovada contravalorii cheltuielilor făcute cu
repararea bunului se face cu actele eliberate de societatea care efectuează repararea bunurilor.
Clubul organizator are obligația de a asigura plata reparațiilor sau de a achita contravaloarea
bunului distrus după caz.
7.
Faptele interpretate drept tentativă sunt, de asemenea, sancționate.
8.
Orice persoană, care ia parte la comiterea unei încălcări sau induce pe cineva să facă acest
lucru, fie ca instigator sau complice, poate fi, de asemenea, sancționat.

Articolul 33. Recidiva
1.
Constituie recidivă o încălcare repetată pentru care o persoană este supusă sancțiunilor
disciplinare pe parcursul:
1.1. unui an, dacă încălcarea vizează suspendarea participării la competiții până la două
meciuri inclusiv;
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1.2. zece ani, dacă încălcarea vizează manipularea rezultatelor meciurilor sau a oricărei
manifestări de corupție;
1.3. doi ani, dacă încălcarea implică ordinea și siguranța în timpul meciurilor;
1.4. trei ani pentru toate celelalte tipuri de încălcări.
2.
Nu constituie recidiva sancţiunile aplicate jucătorilor pentru cumul de cartonaşe galbene,
pentru eliminarea după două cartonaşe galbene în acelaşi joc şi nici sancţionarea jucătorilor de
către cluburi.
3.
Ca excepţie se consideră repetate următoarele încălcări:
a) un (1) cartonaş roşu (încălcare care se pedepseşte), precedat de patru (4) cartonaşe
galbene date pe parcursul competiţiei;
b) patru (4) cartonaşe galbene date în patru (4) meciuri diferite (încălcare care se
pedepseşte) precedată de alte patru (4) cartonaşe galbene date în patru (4) meciuri în
timpul competiţiei respective;
c) un (1) cartonaş roşu (încălcare care se pedepseşte), precedat de unul sau câteva cartonaşe
roşii date pe parcursul a patru (4) meciuri anterioare, indiferent de competiţia în care se
joacă meciurile;
d) de regulă, dacă un organ judiciar al FMF a impus o sancţiune financiară în mărime de
10 000 lei sau mai mult sau o sancţiune temporară de patru (4) meciuri sau patru (4) luni
sau mai mult unei persoane sancţionate în doi (2) ani precedenţi comiterii încălcării
respective.
4.
Recidiva constituie o circumstanță agravantă în aplicarea sancțiunilor disciplinare.
5.
În caz de recidivă, organul judiciar va majora sancțiunea aplicabilă.

Articol 34. Abateri concurente
1.
Dacă se săvârşesc mai multe abateri disciplinare, Comitetul judiciar va aplica sancţiunea
prevăzută pentru abaterea cea mai gravă și, în funcție de circumstanțe, poate crește sancțiunea
cu până la cincizeci la sută din sancțiunea maximă specificată pentru această abatere.
2.
Această regulă se aplică și în cazul în care unei persoane i se impun mai multe sancțiuni
similare (două (2) sau mai multe suspendări de la meci, două (2) sau mai multe interdicţii de
acces în stadion etc. ) ca urmare a una sau mai multe încălcări.
3.
În astfel de cazuri, organul responsabil cu luarea deciziei poate aplica o penalitate sportivă
care depășește maximul general de 2 000 000 de lei prevăzut de prezentul Cod la art. 13.
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Articol 35. Evidenţa sancţiunilor
1.
Evidenţa cartonaşelor, eliminărilor şi suspendărilor se păstrează de FMF sau AT şi de către
fiecare club.
2.
Cluburile sunt responsabile pentru executarea sancţiunilor de către jucătorii şi oficialii lor.
3.
FMF și AT supraveghează competiţiile pe care le organizează fiecare şi sesizează instanța
disciplinară în legătură cu jucătorii care au participat la joc în stare de suspendare datorită
cumulului de cartonaşe galbene, eliminării ori sancţionării pentru alte abateri disciplinare.
4.
Înregistrările avertismentelor, eliminările şi suspendările de la meci sunt păstrate în sistemul
informaţional central al FMF. Secretariatul organe judiciare le confirmă în scris AT sau
clubului respectiv sau, în cazul competiţiilor finale, şefului delegaţiei respective.
5.
Această confirmare serveşte numai pentru notificare: sancţiunile (avertismente, eliminări,
suspendări automate de la meci) se iau în considerare pentru meciurile imediat următoare,
chiar dacă scrisoarea de confirmare ajunge mai târziu la AT, clubul sau şeful delegaţiei
respective.
Articol 36. Termen de prescripție pentru răspunderea disciplinară
1.
Încălcările nu mai pot fi sancționate în conformitate cu următoarele perioade:
a) doi ani pentru încălcări comise în timpul unui meci;
b) zece ani pentru încălcări ale normelor antidoping, manipularea meciurilor, pariuri aranjate;
c) cinci ani pentru toate celelalte încălcări.
2.
Termenul de prescripție este stabilit după cum urmează:
a)
din ziua în care făptașul a comis încălcarea;
b)
dacă încălcarea este recurentă, din ziua în care a fost comisă cea mai recentă încălcare;
c)
în cazul în care încălcarea a durat o anumită perioadă, din ziua în care a încetat săvârşirea
acesteia;
d)
din ziua în care decizia organelor judiciare FMF naționale și/sau internaționale FIFA,
UEFA, CAS devine definitivă și obligatorie.
3.
Perioadele de prescripție menționate mai sus sunt întrerupte de toate acțiunile procedurale,
începând din nou cu fiecare întrerupere.
4.
Termenul curge din ziua în care hotărârea a devenit executorie.
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Articol 37. Sancţiuni pronunţate în luni sau număr de jocuri: calculul executării
1.
Executarea unei sancţiuni pronunţate în luni este întreruptă pe perioada pauzelor
competiţionale dintre tur şi retur sau dintre două ediţii ale campionatului.
2.
Executarea unei suspendări pentru un anumit număr de meciuri este întreruptă în perioada
pauzei competiționale sau între două ediții ale competiției în care a fost pronunțată.

Articol 38. Suspendarea executării sancţiunilor
1.
Comitetul judiciar poate decide suspendarea implementării unei măsuri disciplinare.
Comitetul judiciar responsabil cu luarea deciziei care a pronunţat o hotărâre de suspendare de
la meci, interzicerea accesului la vestiare și / sau banca de rezerve, interdicția desfășurării a
oricărei activități legate de fotbal, interzicerea dreptului de organizare a meciurilor pe propriul
stadion ori cu obligaţia de a organiza jocuri fără accesul publicului, poate examina dacă este
posibilă suspendarea punerii în aplicare a sancțiunii.
2.
Suspendarea este permisă numai dacă circumstanţele permit aceasta, în special dosarul
anterior al persoanei sancţionate.
3.
Suspendarea poate fi pronunţată numai dacă sunt îndeplinite cel puțin 2 (doua) din condițiile
următoare:
a) a fost executată jumătate din sancţiune;
b) persoana în cauză nu a mai fost sancţionat pentru aceleași abateri în ultimul an
competițional;
c) organul disciplinar consideră că scopul sancțiunii poate fi atins şi fără executarea restului
sancţiunii.
4.
Prin suspendarea aplicării sancțiunii, comitetul judiciar supune persoana sancționată la o
perioadă de probă de la 6 luni la 2 ani.
5.
În cazul în care persoana respectivă comite o nouă abatere în timpul unei perioade de probă
de un an, suspendarea este revocată automat, iar sancţiunea anterioară urmează să fie
executată, ea fiind adăugată sancţiunii pronunţată pentru noua abatere.
6.
Încălcarea regulilor antidoping sau măsurile disciplinare legate de manipularea meciurilor nu
pot fi suspendate.
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EXECUTAREA SANCȚIUNILOR
Articol 39. Preluarea cartonaşelor galbene
1.
Cartonaşele galbene primite într-o competiţie nu sunt preluate sau executate în altă competiţie.
2.
Cartonașele galbene sunt preluate în cadrul fazelor succesive ale aceleiaşi competiţii.
Articol 40. Executarea suspendărilor
1.
De regulă, orice suspendare (a jucătorilor sau a altor persoane) este preluată de la o etapă la
alta a aceleiaşi competiţii.
2.
Suspendările de la meci determinate de câteva avertismente impuse unui jucător în diferite
meciuri ale aceleiaşi competiţii (suspendare automată) niciodată nu se preiau în altă
competiţie.
3.
Suspendările de la meci (cu excepția suspendărilor automate) care nu au fost executate în
actualul sezon sportiv se preiau în următorul sezon sportiv.
4.
Suspendarea persoanelor fizice, jucători sau oficiali (alta decât cea pentru cartonaşe
galbene), se execută începând cu primul meci oficial, desfăşurat după luarea hotărârii,
respectiv, după eliminarea din teren, în calcul intrând etapele competiției cu următoarele
precizări:
a.
suspendarea se execută în ordinea în care se desfăşoară meciurile, dacă aceasta este
diferită de programarea iniţială, urmare a reprogramării unor meciuri;
b.
jucătorii juniori, suspendaţi pentru eliminare nu au drept de joc în nici o competiţie oficială,
de seniori sau de juniori, până la executarea completă a sancţiunii. Se iau în calculul
executării sancţiunii numai etapele din cadrul competiţiei (de seniori sau de juniori) în care
jucătorul junior a săvârşit abaterea pentru care a fost sancţionat;
c.
în cazul jucătorilor legitimaţi la cluburi cu mai multe echipe, în perioada suspendării pentru
eliminare, jucătorul nu are drept de joc în nici o competiţie, în calculul executării sancţiunii
intrând numai meciurile din competiţia în care jucătorul a fost sancţionat;
d.
dacă un jucător suspendat se transferă la un club cu mai multe echipe înainte de executarea în
totalitate a suspendării, executarea sancţiunii va continua la noul club, în calculul executării
intrând numai meciurile echipei din categoria competiţională în care jucătorul a fost
sancţionat. Dacă noul club nu are echipă în categoria respectivă, executarea sancţiunii se va
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face în meciurile echipei de categorie superioară sau inferioară, în cazul în care clubul deține
doar echipa de categorie inferioară, ale clubului respectiv;
e.
sancţiunile jucătorilor transferaţi se execută în totalitate sau partea rămasă neexecutată,
începând cu primul meci oficial disputat de echipa clubului la care au fost transferaţi;
h.
în caz de neprezentare a echipei proprii la meciul la care trebuie să înceapă executarea
suspendării, executarea sancţiunii se face o dată cu meciul următor;
i.
în caz de neprezentare la meci a echipei adverse, sau de pierdere a meciului prin forfait de
către aceasta, suspendarea se consideră executată la acel meci;
j.
în cazul meciurilor care nu mai sunt programate datorită retragerii sau excluderii unor
echipe din competiție, dar care se omologhează cu rezultatul de 3-0 în favoarea echipelor
adverse, suspendarea se consideră efectuată.
5.
Suspendarea ca urmare a cumulului de cartonaşe galbene se execută începând cu primul meci
oficial, în ordinea în care se desfăşoară meciurile, în calcul intrând numai meciurile din cadrul
competiţiei în care a fost înregistrat cumulul de cartonaşe galbene.
6.
Dacă un jucător primeşte avertisment în trei meciuri diferite din aceeaşi competiţie, el va fi
automat suspendat pentru următorul joc din competiţia respectivă.
7.
La suspendarea stabilită în meciuri, se iau în consideraţie numai meciurile efectiv jucate. Dacă
meciul este abandonat, anulat sau sancţionat prin pierdere, suspendarea se consideră executată
dacă echipa căreia îi aparţine jucătorul suspendat nu este responsabilă pentru faptele care au
condus la abandonul, anularea sau pierderea meciului.
8.
Suspendarea este considerată efectuată dacă un meci este pierdut retroactiv, deoarece un
jucător a luat parte la un meci, în ciuda faptului că nu era eligibil. Acest lucru este valabil și
pentru suspendarea impusă jucătorului care a participat la meci, în ciuda faptului că nu a fost
eligibil.
9.
Jucătorul care a fost suspendat nu va fi inclus în lista jucătorilor pentru meci. În caz dacă din
greşeală un jucător suspendat a fost introdus în raportul de meci (dar nu a jucat), echipa în
cauză va fi sancţionată cu amendă, iar suspendarea aplicată jucătorului înainte de meciul în
cauză va rămâne valabilă (neexecutată).
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ÎNCĂLCĂRILE REGULILOR JOCULUI ȘI SANCȚIUNILE APLICABILE
JUCĂTORILOR
Abateri comise înainte, în timpul și după meci și sancțiunile aplicate
Articol 41. Abateri sancţionate cu avertisment (cartonaș galben) de arbitru
1.
Un jucător este avertizat și i se arată cartonașul galben atunci când comite una din următoarele
abateri:
a) comportament nesportiv;
b) își manifestă dezaprobarea față de deciziile arbitrului prin vorbe și/sau gesturi nesportive.
c) încălcarea repetată a Regulilor Jocului;
d) întârzierea reluării jocului;
e) nerespectarea distanţei regulamentare la executarea loviturilor libere şi la loviturile de colţ;
f) intrarea sau reintrarea în terenul de joc fără permisiunea arbitrului;
g) părăsirea intenţionată a terenului de joc fără încuviințarea arbitrului;
h) simularea.

Articol 42. Abateri sancționate cu eliminare
1.
Un jucător trebuie eliminat de arbitru pentru săvârşirea uneia dintre următoarele abateri
prevăzute de Regulile Jocului:
a) împiedicarea marcării unui gol de către echipa adversă sau oprirea unei ocazii clare de a
marca prin jucarea intenţionată a mingii cu mâna (aceasta nu se aplică în cazul portarului în
propria suprafață de pedeapsă) se sancționează cu suspendare pentru un meci și amendă în
conformitate cu Anexa la prezentul Cod;
b) oprirea unei ocazii clare de a marca, a unui adversar aflat în atac care se deplasează spre
poarta adversă prin comiterea unei greşeli sancţionabile cu lovitură liberă sau lovitură de
pedeapsă (penalty) se sancționează cu suspendare pentru un meci și amendă în conformitate
cu Anexa la prezentul Cod;
c) primirea a două avertismente în cursul aceluiași meci, se sancționează cu suspendare
pentru un meci și amendă în conformitate cu Anexa la prezentul Cod;
2.
Încălcarea gravă a regulilor jocului (joc agresiv), adică folosirea de către jucător a forței
excesive sau a violenței împotriva unui adversar în lupta pentru mingea în joc, în cazul în care
o astfel de încălcare a condus la eliminarea directă a jucătorului - se pedepsește cu suspendare
de până la 3 (trei) meciuri și amendă în conformitate cu Anexa la prezentul Cod.
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3.
Comportamentul agresiv al jucătorului sau al oficialilor clubului înainte, în timpul și după
meci, adică folosirea forței excesive sau a violenței împotriva unui adversar fără obiectivul de
a intra în posesia mingii, inclusiv împingerea intenționată, lovirea, aruncarea obiectelor și a
mingii, precum și alte cazuri de comportament agresiv se pedepsește cu suspendare de până
la 4 (patru) meciuri.
În cazul în care încălcarea specificată a produs vătămare fizică, această încălcare va fi
pedepsită cu suspendarea pentru 6 meciuri sau de la 8 la 10 meciuri dacă s-a cauzat
vătămarea fizică gravă a victimei.
În cazul caracterului repetat (de două sau mai multe ori în două sau mai multe meciuri diferite)
al încălcărilor disciplinare specificate, Comitetul de Competiții are dreptul să aplice
suspendarea unei astfel de persoane pentru o perioadă de 12 (douăsprezece) meciuri.
Vătămarea intenționată de către jucător a unui adversar, se pedepsește cu suspendare pentru
7 (șapte) meciuri.
În toate cazurile organul judiciar va impune suplimentar şi o amendă în conformitate cu
Anexa la prezentul Cod.
În toate cazurile, în funcţie de gravitatea şi consecinţele abaterii disciplinare se va impune o
amendă de până la 50 000 lei.
În cazul în care este lovit arbitrul, arbitrul asistent, al patrulea oficial sau observatorul,
suspendarea va fi de la 6 la 12 luni şi amendă în conformitate cu Anexa la prezentul Cod;
Dacă lovirea a produs vătămarea fizică a oficialului, oficialului de meci, suspendarea aplicată
va fi de la 1 an la 2 ani şi amendă în conformitate cu Anexa la prezentul Cod;
Dacă lovirea a produs vătămarea fizică gravă a oficialului, oficialului de meci, sancţiunea
aplicată va fi excluderea din activitatea competițională sau fotbalistică, în general, şi
amendă în conformitate cu Anexa la prezentul Cod.
4.
Comportamentul violent: bruscarea, efectuată prin tragere, împingere, ținere ori altele
asemenea se sancționează prin suspendare de la 2 la 4 meciuri;
pentru bruscare sau constrângere la adresa oficialilor de meci se aplică suspendare de la 6 la
8 meciuri.
În toate cazurile organul judiciar va impune suplimentar şi o amendă în conformitate cu
Anexa la prezentul Cod.
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În toate cazurile, în funcţie de gravitatea şi consecinţele abaterii disciplinare se va impune
o amendă de până la 10 000 lei.
5.
Scuiparea, săvârșită de jucător sau de un oficial, a unui adversar, oficial sau a oricărei alte
persoane se pedepsește cu suspendare de la 4 meciuri și amendă în conformitate cu Anexa
la prezentul Cod.
6.
Folosirea unui limbaj sau a unor gesturi jignitoare, injurioase sau grosolane se pedepsește cu
suspendare de la 3 meciuri și amendă în conformitate cu Anexa la prezentul Cod.

Articol 43. Participarea neregulamentară la meci
1.
Folosirea neregulamentară la meci a unui jucător neînscris în raportul de meci, nelegitimat
sau legitimat la un alt club, legitimat pe bază de acte false, precum și folosirea unui junior
pentru echipa de seniori dacă acesta a jucat în aceeași zi pentru echipa de juniori, se
sancționează cu pierderea jocului prin forfait și amendă în conformitate cu Anexa la
prezentul Cod.
Suplimentar, se sancționează si antrenorul principal sau după caz antrenorul care a condus
meciul, cu măsura suspendării de la 5 meciuri.
2.
Folosirea într-un joc oficial a unui jucător aflat în stare de suspendare sau fără drept de joc se
sancţionează cu pierderea jocului prin forfait și aplicarea de amendă în conformitate cu
Anexa la prezentul Cod.
3.
Dacă un jucător suspendat este înscris în raportul de meci ca rezervă, dar nu participă
efectiv la meci, clubul respectiv va fi sancţionat cu amendă în conformitate cu Anexa la
prezentul Cod.
4.
Efectuarea unui număr neregulamentar de schimbări de jucători, se sancţionează cu pierderea
jocului prin forfait și aplicarea de amendă în conformitate cu Anexa la prezentul Cod.
5.
Refuzul unui jucător de a se conforma dispozițiilor arbitrului, pentru a verifica identitatea
acestuia, se va sancționa cu amendă față de clubul vinovat în conformitate cu Anexa la
prezentul Cod.
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Articol 44. Refuzul de a părăsi terenul de joc
Refuzul unui jucător, antrenor sau alt oficial de a părăsi de îndată terenul de joc sau banca de
rezerve după ce a fost eliminat de arbitru, fapt ce a determinat întârzierea sau oprirea jocului,
se sancţionează cu suspendarea de la 2 meciuri și aplicarea amenzii în conformitate cu
Anexa la prezentul Cod.

Articol 45. Neprezentarea, întârzierea la meci, refuzul de a relua jocul, meciuri
abandonate
1.
Dacă un meci nu poate avea loc sau nu poate fi jucat integral din alte motive decât forța majoră,
dar datorită comportamentului unei echipe sau a comportamentului pentru care poartă
răspundere un club, clubul va fi sancționat cu amendă conform prezentul Cod. Meciul va fi
declarat pierdut prin forfait, fie rejucat.
2.
Neprezentarea la un meci oficial, întârzierea la meci peste termenul regulamentar,
neprezentarea carnetelor de legitimare, necompletarea raportului de meci in programul
electronic COMET FMF sau prezentarea cu mai puțin de 7 jucători legitimați cu drept de joc,
se sancționează cu acordarea unei înfrângeri și plata unei amenzi în conformitate cu Anexa
la prezentul Cod.
Nedisputarea a două meciuri din cadrul aceleiaşi ediţii a campionatului de seniori, pe baza
motivelor indicate mai sus, pe lângă sancţiunile stabilite, se sancționează cu excluderea din
campionat și retrogradarea cu:
3 trepte competiţionale în cazul echipelor din Super Liga, fiind exclusă ulterior din
rândul membrilor afiliați la FMF, conform Statutului FMF;
2 trepte competiţionale în cazul echipelor din Liga 1, fiind exclusă ulterior din rândul
membrilor afiliați la FMF, conform Statutului FMF;
1 (una) treaptă competiţională în cazul echipelor din Liga 2, fiind exclusă ulterior din
rândul membrilor afiliați la FMF, conform Statutului FMF, urmând să înceapă anul
competițional următor în Campionatul Asociațiilor Teritoriale de Fotbal.
În cazul când astfel de situații se referă la cluburi cu echipe secunde această sancțiune se aplică
față de ambele echipe ale clubului.
3.
Echipa care refuză să joace un meci, să continue jocul care a început sau să se prezinte pentru
continuarea unui joc întrerupt, va fi sancţionată cu pierderea jocului prin forfait și plata unei
amenzi în conformitate cu Anexa la prezentul Cod.
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4.
În caz de neprezentare a echipei la meciul suplimentar pentru stabilirea titlului de campion,
acesteia i se va acorda înfrângere tehnică (0-3) şi și amendă în conformitate cu Anexa la
prezentul Cod.
5.
Echipele sunt obligate să se prezinte la ceremonia de premiere pentru titlu de campion.
În caz de neprezentare clubul din care face parte echipa vinovată, va fi sancţionat cu amendă
în conformitate cu Anexa la prezentul Cod.

Articol 46. Abateri ale ocupanților băncilor de rezerve, zona tehnică
1.
Jucătorii sau oficialii aflaţi pe banca de rezerve care protestează în mod repetat, prin cuvinte
sau gesturi, la deciziile arbitrilor vor fi sancţionaţi cu suspendare pentru 2 meciuri și amendă
în conformitate cu Anexa la prezentul Cod.
2.
Părăsirea neregulamentară a suprafeţei tehnice de către persoanele aflate pe banca de rezerve,
se sancţionează cu suspendarea pentru 1 meci și amendă în conformitate cu Anexa la
prezentul Cod.
3.
Fumatul în suprafața tehnică sau pe locurile suplimentare se sancționează cu suspendare
pentru un meci și o amendă în conformitate cu Anexa la prezentul Cod.
4.
Pătrunderea neautorizată a jucătorilor, antrenorilor sau oficialilor în vestiarul arbitrilor se
sancționează cu suspendare de la 4 la 8 meciuri și o amendă în conformitate cu Anexa la
prezentul Cod.
5.
În timpul meciurilor, pe banca de rezerve au dreptul de a fi prezenți şi a se afla 11 (unsprezece)
jucători de rezervă şi 7 (şapte) oficiali ai echipei, care sunt membri ai staff-ului tehnic, sunt
incluşi în tabelul nominal (Staff tehnic) aprobat de FMF, deţin legitimaţia corespunzătoare
eliberată de FMF (care atestă şi dovedeşte calitatea deţinută) şi sunt înscriși în raportul de
meci.
Prezența în timpul meciului pe banca tehnică a persoanelor care nu sunt incluse în raportul de
meci, se sancționează cu amendă pentru club în conformitate cu Anexa la prezentul Cod.
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Articol 47. Încăierare
1.
Încăierarea constă în comiterea de brutalităţi, loviri şi alte violenţe în care sunt implicate trei
sau mai multe persoane.
Implicarea într-o încăierare se sancționează cu suspendarea de la 3 meciuri în cazul jucătorilor
şi cu interzicerea oricărei activităţi legate de fotbal de la 6 la 12 luni, în cazul oficialilor și
aplicarea unei amenzi în conformitate cu Anexa la prezentul Cod.
Cluburile vor fi sancționate cu amendă în conformitate cu Anexa la prezentul Cod.
2.
Oricine încearcă să împiedice o altercație, să-i protejeze pe alții sau să-i separe pe cei implicați
într-o altercație nu va fi sancționat.

Articol 48. Autori neidentificaţi
1.
Dacă nu este posibil de determinat instigatorul (instigatorii), în cazul unui grup de persoane
implicate în violenţă, organul va sancţiona căpitanul şi clubul, asociaţia teritorială din care fac
parte agresorii sau fan-cluburile şi membrii acestora. Persoanei sancţionate i se poate acorda
o anulare a pedepsei dacă organului disciplinar i se indică persoana (persoanele) vinovate.
2.
Dacă este imposibil de a stabili partea exactă de vină a fiecărui participant în cazul violenţei
în grup, organul va considera că autorul încălcărilor comise este fiecare participant.

Articol 49. Comportament neregulamentar al echipei
1.
Următoarele fapte constituie comportament neregulamentar al echipei şi se sancţionează cu
amendă, în funcţie de categoria competiţională:
a) când patru şi mai mulţi jucători primesc cartonaş galben în acelaşi joc;
b) când trei jucători sunt eliminaţi în acelaşi joc;
Organul judiciar pentru abaterea disciplinară prevăzută la alin. (1) lit. a) și b) va impune
amendă în conformitate cu Anexa la prezentul Cod.
Articol 50. Pătrunderea neautorizată pe teren
1.
Apariția pe teren a persoanelor neautorizate, adică intrarea pe teren fără permisiunea unui
arbitru a persoanelor care nu ar trebui să fie pe teren în conformitate cu Regulile Jocului este
sancționată cu amendă în conformitate cu Anexa la prezentul Cod.
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Notă: Dacă afilierea unei persoane care apare pe teren la unul dintre cluburi este stabilită,
atunci amenda se aplică clubului respectiv, dacă această afiliere nu este stabilită, atunci
pedeapsa se aplică părții primitoare.
2.
Fapta jucătorului de rezervă, antrenorului sau altui oficial de a intra în terenul de joc fără
încuviinţarea arbitrului, în timpul meciului, în scopul de a întrerupe, întârzia sau a perturba
meciul ori pentru a obţine un avantaj pentru echipa proprie, se sancţionează cu suspendare de
la 2 meciuri şi amendă în conformitate cu Anexa la prezentul Cod.
3.
Fapta persoanelor aflate pe banca de rezerve de a arunca în teren, în timpul desfăşurării
meciului, o minge sau un alt obiect, în scopul de a întrerupe, întârzia sau perturba meciul ori
de a crea un avantaj pentru echipa proprie, se sancţionează cu suspendare de la 4 meciuri, şi
amendă în conformitate cu Anexa la prezentul Cod.
4.
Fapta repetată a copiilor de mingi de a nu retrimite fără întârziere în joc mingile ori de a
întrerupe, întârzia sau perturba jocul în orice fel, duce la sancţionarea clubului organizator cu
amendă în conformitate cu Anexa la prezentul Cod.

VIOLAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR
Articol 51. Incitarea la ură, violenţă şi comportament jignitor
1.
Fapta unui jucător sau oficial de a incita în mod public, la un comportament ori o atitudine cu
caracter jignitor/dispreţuitor, de natură a aduce atingere imaginii publice, se sancţionează cu
suspendare de la 3 meciuri, dacă fapta a fost săvârşită de un jucător sau antrenor, și de la 2 la
4 luni, dacă fapta a fost săvârşită de un oficial și se sancționează cu o amendă pentru ambele
categorii în conformitate cu Anexa la prezentul Cod.
2.
În cazuri grave, în special când abaterea a fost săvârşită folosind mass-media (presa scrisă,
televiziunea, radio, internet, etc.) sau dacă are loc în ziua meciului, în apropierea stadionului
ori în stadion, amenda se va dubla.
Articol 52. Amenințarea
Amenințarea de vătămare a vieții și sănătății jucătorului, funcționarului, oficialului clubului și
oficialului de meci - se sancționează cu suspendarea de la 3 (trei) meciuri și o amendă în
conformitate cu Anexa la prezentul Cod.
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Articol 53. Comportament jignitor, calomnios
și declarații care afectează imaginea fotbalului
1.
Fapta unei persoane care prin orice mijloace, cum ar fi gesturi sau cuvinte jignitoare, aduce
atingere onoarei, reputaţiei, demnităţii sau imaginii publice a unei persoane, se sancţionează
cu suspendare de la 3 meciuri și o amendă în conformitate cu Anexa la prezentul Cod.
2.
Dacă fapta arătată la alin. 1 a fost săvârşită prin intermediul mass-media media (presa scrisă,
televiziunea, radio, internet, etc.) , autorul este sancționat cu suspendare de la 4 la 8 meciuri
şi, respectiv, de la 8 la 12 meciuri, în caz de recidivă iar amenda se va dubla.
3.
Comitetul judiciar competent poate impune o amendă în sumă de până la 100 000 lei.
Articolul 531 - Nerespectarea simbolurilor de stat a Republicii Moldova
1.
Dacă spectatorii și alte persoane neafiliate la club, suporterii unui club de fotbal, oficialii,
jucătorii, personalul tehnic, alți angajați și alte persoane oficiale ale clubului de fotbal nu vor
manifesta respect faţă de simbolurile de stat ale Republicii Moldova (Drapelul, Stema, Imnul)
inclusiv comițând acte prin care s-ar aduce ofensă acestora, clubului i se va aplica o amendă
în conformitate cu Anexa la prezentul Cod.
2.
FMF va anunța organele de drept competente pentru a fi aplicate sancțiuni și atrase la
răspundere persoanele vinovate în cazul în care aceste abateri prezintă încălcări ale legislației
penale sau contravenționale.

Articol 54. Provocarea publicului sau a altor persoane
1.
Orice persoană care provoacă publicul prin gesturi, cuvinte sau alte mijloace înainte, în timpul
sau după terminarea unui joc, va fi suspendată de la 3 meciuri și se va aplica o amendă în
conformitate cu Anexa la prezentul Cod.
2.
Provocarea publicului de la stadion la violențe și încăierări prin înscenarea și simularea unor
bătăi și lupte generale între spectatori în tribunele stadionului se sancționează:
a) dacă autorul este un jucător sau antrenor, cu măsura suspendării de la 4 meciuri;
b) dacă autorul este un oficial, cu măsura suspendării de la 6 luni;
şi o amendă pentru ambele categorii în conformitate cu Anexa la prezentul Cod.
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Articol 55. Rasismul. Xenofobia. Discriminarea. Denigrarea
1.
Orice persoană care, în mod public, discriminează sau denigrează demnitatea unei persoane
sau a unui grup de persoane într-o manieră jignitoare pe motive de rasă, culoare, limbă, religie,
sex, origine etnică va fi suspendată pentru 6 meciuri la orice nivel, în cazul jucătorilor, echipei
tehnice şi antrenorilor şi minimum 6 luni pentru oficiali.
Suplimentar, clubul căruia îi aparține făptuitorul va fi sancționat în conformitate cu Anexa la
prezentul Cod.
În funcţie de caracterul circumstanţelor şi împrejurărilor în care a fost săvârşită abaterea,
clubului, căruia îi aparţine făptuitorul, poate fi sancţionat cu programarea jocurilor fără
spectatori până la 4 etape.
Pentru celelalte persoane, decât cele ce nu aparţin sau sunt neafiliate la vreun club de fotbal,
se va aplica o amendă în conformitate cu Anexa la prezentul Cod.
2.
Dacă spectatorii afişează inscripţii conținând sloganuri rasiste sau se fac vinovaţi de alte
comportări rasiste sau dispreţuitoare la un meci, organul judiciar va aplica o amendă în
conformitate cu Anexa la prezentul Cod clubului pe care l-au susţinut spectatorii respectivi,
clubul fiind obligat să joace următorul joc oficial fără spectatori.
Dacă spectatorii nu pot fi identificaţi ca suporteri ai unuia dintre cluburi, va fi sancţionat clubul
gazdă, în mod corespunzător.
3.
Orice spectator care se face vinovat de abaterile arătate la alin. (1) şi (2) de mai sus, va fi
sancționat cu interzicerea accesului în stadion pentru cel puţin 1 an la toate jocurile şi
competiţiile organizate de FMF sau sub egida FMF.
4.
În funcție de circumstanțe, organul disciplinar poate aplica și alte sancțiuni clubului
responsabil, cum ar fi: interzicerea organizării jocurilor pe propriul stadion de până la 10
meciuri, pierderea jocului prin înfrângere tehnică (forfait), sau excluderea din competiție.

Articol 56. Constrângerea
Oricine foloseşte violenţe sau ameninţări pentru a împiedica un oficial de meci să acționeze în
mod liber, independent și/sau imparțial, va fi sancţionat cu suspendare de la 4 meciuri, în cazul
jucătorilor şi antrenorilor și de la 3 luni, în cazul oficialilor sau altor persoane și aplicarea unei
amenzi în conformitate cu Anexa la prezentul Cod.
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Articol 57. Emiterea si folosirea documentelor false
1.
Persoana care, în legătură cu activitatea de fotbal, emite un document fals sau falsifică un
document original, foloseşte documente false sau falsificate, pentru a obține un avantaj de
orice natura pentru sine sau pentru altul, pentru a înşela pe altul ori pentru a crea o situaţie mai
favorabilă în cadrul raporturilor cu persoane fizice sau juridice va fi sancționată cu interzicerea
desfăşurării oricăror activităţi legate de fotbal pentru cel puțin 3 luni.
Dacă autorul este un oficial, organul judiciar este în drept să aplice făptuitorului sancţiunea cu
interzicerea desfăşurării oricăror activităţi legate de fotbal pentru o perioadă de până la 2 ani.
2.
Refuzul jucătorului sau oficialului unui club de a comunica arbitrului sau observatorului, la
cererea acestora, informaţii privind numele său sau alte date privind identitatea sa, se
sancţionează cu suspendare de la 3 la 6 meciuri. În mod similar, se sancţionează fapta de a
furniza informaţii şi date eronate.
3.
Furnizarea deliberată de informații false, precum și utilizarea de către Club a documentelor
false legate de participarea la competiție, furnizarea de documente false către FMF, precum și
utilizarea documentelor primite cu încălcarea legii, se pedepsește cu scăderea a cel puțin 3
(trei) puncte sau prin retrogradarea clubului în divizia imediat inferioară.
4.
În toate cazurile mai sus indicate, organul judiciar va impune făptuitorilor o amendă în
conformitate cu Anexa la prezentul Cod.

Articol 58. Corupţia/Pariurile sportive/Integritatea competițiilor
1.
Corupția este definită drept orice ofertă, promisiune, acordare de avantaj nejustificat unui
organ FMF, club, oficial de meci, jucător de fotbal, altă persoană care se află sub incidența
prezentului Cod, în nume propriu sau al unui terţ, în scopul de a-l determina să încalce statutele
şi regulamentele FIFA/UEFA/FMF sau să favorizeze o persoana sau un club.
Prin avantaje nejustificate se înțeleg: bani, titluri de orice fel echivalând cu bani, bunuri,
comisioane, împrumuturi, donații, prestări de servicii cu titlu gratuit, oferirea de drepturi sau
distincții speciale, favoruri, scutirile de obligații sau alte foloase care ameliorează nemeritat
situația în raport cu aceea pe care făptuitorul o avusese înaintea comiterii abaterii disciplinare,
promovare în serviciu, oportunități de afaceri, alte avantaje cu caracter patrimonial, etc.
Actul de corupție va fi sancţionat în mod cumulativ:
a) cu o amendă în conformitate cu Anexa la prezentul Cod;
b) cu interzicerea oricărei activităţi legate de fotbal şi cu interzicerea accesului pe orice
stadion pentru 2 ani;
c) retrogradarea primei echipe a clubului în categoria imediat inferioară.
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2.
Corupție pasivă (solicitarea, acceptarea promisiunii sau primirea unui avantaj nejustificat) se
sancționează în conformitate cu prevederile alin. 1 lit. a) - c) din prezentul articol.
3.
În cazuri grave sau în caz de recidivă, sancțiunea 1b) poate fi pronunțată pe viața.
4.
Tuturor persoanelor implicate în fotbal li se interzice participarea directă sau indirectă la
pariuri sau evenimente similare legate de meciuri sau competiții de fotbal și / sau alte activități
de fotbal aferente. Prin urmare, următoarea conduită ar putea face obiectul unei investigații de
integritate:
Implicare directă:
■ Un jucător, un arbitru, un antrenor sau un oficial, oficial de meci plasează pariuri pe meciuri
de fotbal sau competiții și / sau orice activitate de fotbal aferentă.
Implicare indirectă:
■ Un terț plasează un pariu pe numele său și cu banii proprii la un meci împreună cu o persoană
implicată în fotbal, iar aceștia împart banii;
■ O persoana implicată în fotbal împărtășește informații cu un terț cu privire la un meci de
fotbal care urmează să se dispute, iar terțul pariază pe acest meci de fotbal în baza informațiilor
primite.
Fapta persoanei care participă direct sau indirect la pariuri sau alte activități similare care
privesc jocurile din competițiile organizate sub egida FIFA/UEFA/FMF sau care are un interes
financiar direct sau indirect în astfel de activități se sancționează cumulativ cu:
a) amendă în conformitate cu Anexa la prezentul Cod;
b) interzicerea oricărei activități legate de fotbal pentru 2 ani.
5.
În cazul săvârşirii abaterilor disciplinare prevăzute şi sancţionate de alin. 1, 2 și 4 ale
prezentului articol, FMF are obligaţia de a sesiza organele de urmărire penală.
6.
Fapta persoanei care deține acțiuni sau o funcție de conducere la mai mult de un club
participant în competițiile organizate de FMF, se sancționează cu interzicerea oricărei
activități legate de fotbal până la încetarea motivelor de sancționare și amendă în
conformitate cu Anexa la prezentul Cod.
7.
Penalitățile aplicate în condițiile prezentului articol pot depăși maximul general prevăzut de
codul disciplinar.
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Articol 59. Manipularea rezultatelor unui meci (meciul trucat)
1.
Manipularea rezultatului meciului este definită ca fiind:
aranjament intenționat, act sau omisiune care vizează
■ o modificare necorespunzătoare a rezultatului sau a cursului unei competiții sportive
■ pentru a elimina integral sau parțial natura imprevizibilă a competiției sportive
■ în vederea obținerii unui avantaj necuvenit pentru sine sau pentru ceilalți.
Orice încercare de a manipula rezultatele unui meci de fotbal sau a unei competiții este
suficientă pentru ca o persoană să fie trasă la răspundere pentru manipularea rezultatului
meciului. Tentativa de manipularea este temei pentru demararea anchetei preliminare.
Scenarii de manipulare a meciurilor:
a. Acțiuni în afara terenului de joc:
Acțiunile în afara terenului de joc, care ar putea face obiectul unei investigații preliminare,
implică practic orice acțiune, omisiune și / sau acord pentru a manipula rezultatele meciurilor
de fotbal sau a competițiilor, care nu au loc pe parcursul meciului în sine (cu alte cuvinte,
conduita nu apare pe teren).
Următoarea este o listă neexhaustivă de exemple de acțiuni care nu au legătură cu terenul de
joc:
Acordul de manipulare a rezultatului meciului și / sau conspirație
■ Orice acord sau conspirație (oral sau în scris) între un match-fixer și orice altă persoană care
este îndreptat spre influențarea sau modificarea ilegală a rezultatului unui meci.
■ Acceptarea, acordarea, oferirea, promiterea, primirea, solicitarea oricăror avantaje
pecuniare sau de altă natură în legătură cu manipularea meciurilor.
b. Acțiuni pe terenul de joc:
Acțiunile de pe terenul de joc, care ar putea face obiectul unei investigații preliminare, implică
practic orice acțiune, omisiune și / sau acord pentru manipularea rezultatelor meciurilor sau
competițiilor care au loc în timpul meciului în sine (cu alte cuvinte, conduita pe teren a unuia
sau mai mulți dintre participanți).
Următoarea este o listă non-exhaustivă de exemple de acțiuni de pe ternul de joc:
■ Pierderea deliberată a unui meci sau a unei faze a unui meci de ex. acordarea de goluri,
acordarea de cartonașe galbene și roșii, acordarea de penalizări.
■ Evoluția intenționat slabă a unui jucător de fotbal în timpul meciului, de ex. apărare sau
atac slab.
■ Aplicarea greșită a Legilor jocului de către arbitru și / sau alt oficial, oficial al meciului de
ex. acordarea eronată a cartonașelor roșii și galbene, penalizări.
■ Intervenția în joc, pe suprafața de joc sau la vreun echipament de ex. tăierea sursei de energie
a unui stadion de fotbal.
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■ Acordul de a primi compensații de la un terț în schimbul obținerii unui rezultat pozitiv întrun meci sau competiție de ex. jucând bine în legătură cu acceptarea unui bonus de la o terță
parte care ar dori să ofere o anumită „motivație suplimentară” unui jucător sau arbitru.
c. Omisiune
Situațiile de manipulare ale rezultatului prevăd nu doar o acțiune, ci și o omisiune de a
acționa:
■ Decizia intenționată de a nu acționa pe teren, chiar dacă acest lucru ar fi necesar în baza
Legilor Jocului, de ex. decizia frauduloasă de a nu acorda cartonașe roșii și galbene, penalități
etc.
■ Nerespectarea obligației de a raporta imediat o abordare de manipulare a rezultatelor
meciului, incident sau suspiciune, de ex. neraportarea intenționată a unei abordări de
manipulare a meciului.
■ Nedenunțarea imediată la FMF a comportamentelor ce intră sub incidența dispozițiilor
prezentului articol, dacă are cunoștință despre acestea.
2.
Pentru încercarea manipulării rezultatului unui meci, inclusiv și unei părți a acestuia, în care a
fost stabilită influențarea intenționată asupra rezultatului acestuia, sub formă de acțiuni ce
afectează sau care suprimă caracterul competițional al meciului, îndreptată spre atingerea unui
rezultat sportiv neonest, având obiectivul de a depista influenţa manipulării rezultatului unui
meci în competiţiile organizate sub egida FIFA/UEFA/FMF, se aplică cumulativ următoarele
sancțiuni:
- pentru oficiali, arbitri, jucători, antrenori persoanele fizice: amendă în conformitate cu
Anexa la prezentul Cod, cu suspendarea din activitatea fotbalistică de la 1 (un) an;
- pentru persoanele juridice (cluburi): amendă în conformitate cu Anexa la prezentul Cod,
depunctare minim 6 puncte, excluderea din campionatul actual, retrogradarea echipei
clubului într-o divizie imediat inferioară.
3.
Pentru organizarea manipulării rezultatului unui meci, inclusiv și unei părți a acestuia, având
obiectivul de a depista influența manipulării rezultatului unui meci precum și a acțiunilor care
afectează sau care suprimă caracterul competițional al meciului în competiţiile organizate sub
egida FIFA/UEFA/F.M.F. se vor aplica următoarele sancţiuni:
- pentru oficiali, arbitri, jucători, antrenori persoanele fizice: amendă în conformitate cu
Anexa la prezentul Cod, cu suspendarea din activitatea fotbalistică minimum pentru 3 (trei)
ani ;
- pentru persoane juridice (cluburi): amendă în conformitate cu Anexa la prezentul Cod,
depunctare minim 15 puncte, anularea trofeelor sportive, excluderea din campionatul
actual, retrogradarea cu o divizie imediat inferioară.
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Rezultatul jocului manipulat va fi anulat şi echipei clubului vinovat i se va acorda
înfrângere tehnică (0-3), echipei adverse victorie tehnică (3-0). Dacă ambele echipe participă
la organizarea manipulării rezultatului unui meci, acestora li se acorda înfrângere tehnică (03).
Prin influențare trebuie de înțeles: aplicarea violenței, înșelarea, intimidarea sau
determinarea pe altă cale ilegală a unui jucător, arbitru, antrenor, oficial, oficial de meci
sau alte persoane ca acestea să influențeze asupra desfășurării unui meci de fotbal
organizat sub egida FIFA/UEFA/ FMF sau asupra rezultatului acestui meci sau chiar și
a unei părți a acestuia.
Acțiuni care afectează sau care suprimă caracterul competițional al meciului trebuie de
înțeles: încurajarea, instruirea unui jucător, arbitru, antrenor, oficial, oficial de meci
sau alte persoane pentru a ajunge la un rezultat fraudulos a meciului de fotbal (ca de
exemplu atingerea de către doi participanți rivali a unui rezultat sportiv care le-ar aduce
un avantaj reciproc, sau spre atingerea unui rezultat sportiv slab, sau spre neatingerea
unui rezultat sportiv în scopul obținerii unui rezultat sportiv mai bun de către un alt
participant, care este implicat în aceeași competiție).
4.
Pentru persoanele care au comis abateri de la prezentul articol, dar care benevol au anunţat
organele FMF despre încercarea sau organizarea manipulării rezultatului unui meci, a
persoanelor implicate în aceasta, organele judiciare ale FMF pot elibera total sau parțial de la
răspunderea, prevăzută în punctele 1 şi 2 ale prezentului articol.
Articol 59.1 Integritatea meciurilor și competițiilor
1.
Toate persoanele ce cad sub incidența prezentului Cod și se supun normelor şi regulamentelor
FIFA/UEFA/FMF, trebuie să se abţină de la orice comportament care ar putea prejudicia sau
afecta integritatea meciurilor şi competiţiilor organizate de către FIFA/UEFA/FMF şi acestea
trebuie să coopereze pe deplin și în permanență cu FMF, în orice moment, în eforturile sale de
combatere a unui astfel de comportament.
2.
De exemplu, o încălcare a acestor principii este comisă de către orice persoană (oficial, oficial
de meci, jucător, arbitru, antrenor ect.) care:
a. acţionează într-un mod care pare să exercite o influenţă asupra desfăşurării şi/sau
rezultatului unui meci sau competiţii organizate sub egida FIFA/ UEFA/FMF, printr-un
comportament care contravine obiectivelor statutare ale FMF, cu scopul de a obţine un
avantaj ce nu i se cuvine pentru sine sau pentru o terţă persoană;
b. participă, direct sau indirect, la pariuri sau activităţi similare legate de meciurile din
cadrul unei competiţii organizate sub egida FIFA/ UEFA/FMF sau are un interes
financiar direct sau indirect în astfel de activităţi;
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c. utilizează sau oferă altor persoane informaţii care nu sunt accesibile publicului, obţinute
prin poziţia sa în fotbal, cauzând sau putând cauza prejudicii unui meci sau unei
competiţii organizate sub egida FIFA/ UEFA/FMF;
d. nu informează FMF, imediat şi de bună voie, dacă este abordat în legătură cu activităţi
care au drept scop influenţarea desfăşurării şi/sau rezultatului unui meci sau unei
competiţii organizate sub egida FIFA/ UEFA/FMF;
e. nu raportează FMF, imediat şi de bună voie, referitor la orice comportament despre care
este conştient că cade sub incidenţa prezentului articol.
3.
FMF furnizează și promovează pentru toți membrii, părțile interesate și publicul larg
următoarele mecanisme și canale de raportare:
● Secțiune dedicată pe site-ul FMF care permite oricărei persoane să trimită informații
legate de manipularea meciurilor, corupție, integritate (anonim, dacă este nevoie).
● Adresa de email: orice acuzație de manipulare a meciurilor sau corupție legată de
integritate va putea fi trimisă la adresa de e-mail din secțiunea dedicată de pe site-ul
FMF. Raportarea prin e-mail oferă posibilitatea de transmiterea a unei informații în
mod anonim pentru a proteja informatorul.
● Trimiterea de scrisori.
4.
Dacă sunt depuse după terminarea meciului respectiv din cadrul competiţiei organizate sub
egida FIFA/ UEFA/FMF, reclamaţiile cu privire la aranjarea meciului nu pot avea nici un
impact asupra rezultatului sportiv al competiţiei sau meciului în cauză. Prin urmare, meciul nu
poate fi rejucat, cu excepția cazului dacă un organ judiciar al FMF a decis altfel.

Articol 60. Doping
Dopajul este sancționat în conformitate cu Regulamentele FIFA, FMF Antidoping și
prevederile prezentului Cod. În caz de neconcordanță între prezentul Cod și Regulamentul
FIFA Anti-Doping, prevalează prevederile stabilite în Regulamentul FIFA Anti-Doping.
(Modificat prin Hotărârea nr. 245 din 30.11.2020 a Comitetului Executiv al FMF)

Articolul 61. Responsabilitatea cluburilor în organizarea jocurilor și membrilor
afiliați al FMF, inclusiv și membrilor neafiliați
1.
Cluburile, membrii afiliați al FMF cât și membrii neafiliați care se obligă să respecte Statutul
și Regulamentele FMF care organizează jocurile de fotbal au următoarele obligaţii:
a) să evalueze gradul de risc pe care îl produc jocurile și să comunice forţelor de ordine, în
termenul legal, gradul de risc al acestora;
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b) să se conformeze și să aplice regulile FIFA/UEFA/FMF privind securitatea și să ia toate
măsurile de ordine în funcţie de condiţiile existente înaintea, în timpul și după terminarea
jocului și dacă intervin incidente;
c) să asigure securitatea arbitrilor, jucătorilor si oficialilor echipei vizitatoare în timpul șederii
lor în localitatea respectivă;
d) să informeze operativ autorităţile și să colaboreze cu ele activ și eficient;
e) să se asigure că legalitatea și ordinea sunt menţinute în stadion și în proximitatea acestuia
și că jocurile sunt organizate corespunzător;
f) să asigure accesul liber şi gratuit pe stadion a colaboratorilor şi oficialilor FMF, după
prezentarea legitimaţiei corespunzătoare;
g) să informeze spectatorii asupra consecinţelor pe care le-ar putea provoca comportamentul
neregulamentar;
h) să se asigure că în managementul cluburilor nu este nicio persoană care a fost condamnată
penal în ultimii cinci ani și nicio persoană care este acționar sau deține orice funcție în cadrul
altui club din aceeași categorie competițională;
i) alte obligaţii prevăzute de regulamentele FMF.

ÎNCĂLCĂRI COMISE DE SUPORTERI/SPECTATORI
Articol 62. Responsabilitatea pentru comportarea spectatorilor
1.
Clubul gazdă/Clubul organizator răspunde pentru comportarea neregulamentară a
spectatorilor/fanilor/suporterilor şi, în funcţie de situaţie, poate fi sancţionat cu amendă sau cu
interzicerea organizării de jocuri pe propriul stadion ori măsura programării jocurilor fără
spectatori de la 1 la 10 meciuri.
2.
Clubul vizitator răspunde pentru comportarea neregulamentară a propriilor grupuri de
suporteri/fani şi, în funcţie de situaţie, poate fi sancţionat în mod similar cu clubul gazdă/clubul
organizator. Suporterii care ocupă în stadion sectorul destinat oaspeţilor sunt consideraţi a fi
suporterii echipei oaspete, cu excepţia cazului în care se probează contrariul.
Articol 63. Expresii obscene, inscripții rasiste, xenofobe
Scandarea de către suporteri de cuvinte/expresii jignitoare şi obscene, afişarea sub orice formă
de inscripţii rasiste, xenofobe şi jignitoare înainte, în timpul și după meci este sancționată cu
amendă în conformitate cu Anexa la prezentul Cod, pentru clubul pe care l-au susţinut
spectatorii respectivi, clubul fiind obligat să joace următorul joc oficial fără spectatori.
Dacă spectatorii nu pot fi identificaţi ca suporteri ai unuia dintre cluburi, va fi sancţionat clubul
gazdă, în mod corespunzător.
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Articol 64. Aruncarea de obiecte
1.
Aruncarea obiectelor (cu excepția produselor pirotehnice) de către spectatori în tribune, pe
terenul de fotbal și pe teritoriul adiacent terenului, înainte, în timpul și după meci se
sancționează cu amendă în conformitate cu Anexa la prezentul Cod.
2.
În cazul în care obiectele aruncate de spectatori lovesc jucătorii, oficialii, suporterii - clubul
responsabil este sancționat cu interzicerea admiterii spectatorilor în sectoarele stadionului de
până la 3 (trei) meciuri și amendă în conformitate cu Anexa la prezentul Cod.
Articol 65. Utilizarea și aruncarea de către spectatori a produselor pirotehnice
1.
În cazul aprinderii și utilizării a produselor pirotehnice de către spectatori la stadion înainte,
în timpul și după meci, fără a le arunca în tribune, teren de joc și teritoriul adiacent terenului,
Clubul responsabil va fi sancționat cu amendă în conformitate cu Anexa la prezentul Cod.
2.
Aruncarea produselor pirotehnice de către spectatori înainte, în timpul și după meci în tribune,
terenul de joc și teritoriul adiacent terenului va duce la sancționarea clubului responsabil cu
amendă în conformitate cu Anexa la prezentul Cod.
3.
În cazul în care produsele pirotehnice aruncate de spectatori lovesc jucătorii, oficialii,
suporterii, clubul responsabil va fi sancționat cu interzicerea accesului spectatorilor în
sectoarele stadionului de până la 3 (trei) meciuri și cu amendă în conformitate cu Anexa la
prezentul Cod.

Articol 66. Comportament neregulamentar al spectatorilor
1.
Introducerea în locurile de desfăşurare a jocurilor de băuturi alcoolice, obiecte şi materiale
explozive, incendiare şi fumigene, substanţe toxice, halucinogene şi iritante, alte obiecte ce au
fost folosite de spectatori la acţiuni de tulburare a ordinii publice sau care pot contribui la
producerea unor acte de violenţă, vor fi sancționate cu amendă în conformitate cu Anexa la
prezentul Cod.
2.
Distrugerea obiectelor/bunurilor aflate în incinta stadionului şi escaladarea gardurilor ce
înconjoară terenul de joc, va fi sancționat cu interzicerea accesului spectatorilor în sectoarele
stadionului până la 3 (trei) meciuri și amendă în conformitate cu Anexa la prezentul Cod.
3.
Violenţe asupra persoanelor, pătrunderea în teren, împiedicarea prin orice mijloace a activităţii
sau acţiunii forţelor de ordine şi conflictul cu acestea va fi sancționat cu interzicerea accesului
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spectatorilor în sectoarele stadionului până la 3 (trei) meciuri și amendă în conformitate cu
Anexa la prezentul Cod.
4.
Dacă abaterile menționate au avut drept consecință accidentări sau distrugeri, clubul vinovat
va fi obligat la plata prejudiciului cauzat.

ORGANIZAREA MECIURILOR
Articol 67. Nerespectarea obligaţiilor de organizare a meciurilor
1.
Cluburile gazdă sunt responsabile pentru ordinea și securitatea atât în stadion, cât și în jurul
său, înainte, în timpul și după meciuri. Acestea răspund de incidente de orice fel și pot fi supuse
sancțiunilor disciplinare, cu excepția cazului în care pot dovedi că nu au dat dovadă de
neglijență în vreun fel în organizarea meciului.
2.
Nerespectarea de către clubul gazdă a condițiilor de organizare a meciului referitor la:
- nepregătirea terenului pentru meci;
- neasigurarea asistenţei medicale;
- neasigurarea prezenţei organelor ordinii publice la stadion;
- lipsa copiilor de mingi;
fapt ce a determinat neînceperea sau oprirea meciului se sancţionează cu pierderea jocului
prin forfait de către clubul organizator şi amendă în conformitate cu Anexa la prezentul Cod.
În caz de săvârşire repetată pe parcursul unui sezon competițional a acestei abateri
disciplinare se va aplica o amendă dublă celei prevăzute mai sus.
3.
Nerespectarea măsurilor de ordine referitor la:
a)
asigurarea securității spectatorilor la meci;
b)
asigurarea securității şi protecţiei jucătorilor ambelor echipe, a oficialilor cluburilor, a
oficialilor de meci, a conducătorilor şi mijloacelor de transport a oficialilor de meci şi a echipei
vizitatoare de la sosire şi până la plecarea lor din incinta stadionului;
se sancţionează cu amendă în conformitate cu Anexa la prezentul Cod.
4.
Nerespectarea condițiilor de organizare a meciurilor care includ:
- aducerea în atenția spectatorilor principiile spiritului FAIR PLAY, al ordinii și
disciplinei;
- executarea indicațiilor delegatului, observatorului și arbitrului meciului;
- asigurarea accesului liber pe culoarele stadionului;
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-

asigurarea filmării meciul de către echipa vizitatoare;
asigurarea condiţiilor pentru activitatea presei;
interzicerii vânzării, distribuirii sau consumul băuturilor alcoolice în incinta stadionului;
comercializarea sau distribuirea băuturilor permise în incinta stadionului numai în
pahare de unică folosință;
asigurarea radioficării la meci, asigurării intonării imnului de stat;
afişarea în stadion a regulilor ce trebuie respectate de spectatori;
înregistrării fanilor și comunicării către FMF la începutul fiecărui sezon fotbalistic a
listei acestora;
comunicării și obținerii avizului FMF privind desfășurarea oricăror acțiuni sau
evenimente în incinta stadioanelor cu ocazia disputării meciurilor,

se sancţionează cu amendă în conformitate cu Anexa la prezentul Cod.
5.
Neînceperea sau oprirea jocului datorată nefuncţionării sau funcţionării necorespunzătoare a
instalaţiei de nocturnă, se sancţionează cu pierderea jocului prin forfait, dacă nu s-a remediat
defecţiunea în maxim 60 de minute și aplicarea unei amenzi în conformitate cu Anexa la
prezentul Cod.
68. Neorganizarea conferinței de presă obligatorii și / sau interviuri
În Super Liga clubul gazdă este obligat, ca după sfârșitul meciului să organizeze
într-o încăpere special amenajată conferința de presă cu participarea antrenorilor principali ai
ambelor cluburi, în caz de absența a acestora la meci, este obligatoriu prezența antrenorilor
secunzi ai cluburilor. În caz de nerespectare a acestei obligații, clubul vinovat va fi sancționat
cu amendă în conformitate cu Anexa la prezentul Cod.
Articol 69. Abateri referitoare la nerespectarea Regulamentelor competiționale
1.
Nerespectarea de către echipele participante în campionat a programului de legitimare, precum
e stabilit de Departamentul Competiții, se sancționează cu amendă în conformitate cu Anexa
la prezentul Cod.
2.
La toate jocurile oficiale este obligatorie prezenţa pe banca de rezerve a unui antrenor calificat
corespunzător, cu excepţia cazurilor în care acesta este sancţionat disciplinar sau a situaţiilor
de caz fortuit (accident, îmbolnăvire, etc.). În cazul în care, echipele se prezintă la meci fără
antrenor calificat corespunzător, vor fi sancţionate cu amendă în conformitate cu Anexa la
prezentul Cod.
3.
Nerespectarea termenului de 60 de zile de angajare a unui nou antrenor principal în caz de
demitere sau demisionare a antrenorului principal în timpul sezonului fotbalistic, în care clubul
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are obligația să anunțe FMF despre schimbările în staff-ul tehnic și să angajeze un nou antrenor
principal, se sancţionează cu amendă în conformitate cu Anexa la prezentul Cod.
4.
Pot da instrucțiuni în timpul meciului doar Antrenorul Principal al echipei. În cazul absenţei
Antrenorului Principal, pot da instrucţiuni în timpul meciului doar Antrenorul Secund al
echipei. În cazul absenţei Antrenorului Principal și a Antrenorului Secund pe motiv de
suspendare sau de boală, va avea dreptul de a da instrucțiuni în timpul meciului doar
Antrenorul de Portari.
Nerespectarea acestor prevederi se sancţionează cu suspendare de până la 6 etape pentru
persoana vinovată de încălcare și amendă pentru clubul vinovat în conformitate cu Anexa
la prezentul Cod.
5.
Clubul organizator este responsabil de asigurarea desfășurării ședinței tehnice înainte de
disputarea meciului.
Neîndeplinirea prevederilor Regulamentelor Campionatului și Cupei RM referitor la
organizarea ședinței tehnice înainte de meci se sancționează cu amendă în conformitate cu
Anexa la prezentul Cod.
6.
Prezentarea la meci a echipei fără medic legitimat și calificat corespunzător, cu excepția
cazurilor în care acesta este sancționat disciplinar sau a situațiilor de caz fortuit (accident,
îmbolnăvire, etc.): În cazul în care una dintre echipe se prezintă la meci fără medic legitimat
şi calificat corespunzător, asistenţa medicală a jucătorilor în timpul meciului va fi asigurată de
medicul echipei adverse sau după caz de către asistenţa medicală (ambulanţa) contractată
pentru deservirea meciului.
În orice caz, clubul din componența căruia face parte echipa care s-a prezentat la meci fără
medic legitimat şi calificat corespunzător va fi sancționată cu amendă în conformitate cu
Anexa la prezentul Cod.
7.
Se interzice introducerea şi folosirea în suprafaţa tehnică în timpul meciurilor a obiectelor,
instalaţiilor şi dispozitivelor de sonorizare, luminescente (de exemplu: lasere) sau oricare alt
dispozitiv interzis de regulile jocului IFAB, regulamentele FIFA, UEFA, FMF şi legislaţia în
vigoare a Republicii Moldova. Nerespectarea acestei prevederi se sancţionează cu suspendare
de până la 6 etape pentru persoana vinovată de încălcare şi cu amendă pentru clubul vinovat
în conformitate cu Anexa la prezentul Cod.
8.
Pentru neprezentarea în echipament regulamentar a echipei până la ora de începere a meciului,
arbitrul va fluiera sfârșitul meciului. În această situație, echipa vinovată va fi sancţionată cu
înfrângere tehnică (0-3), și cu amendă în conformitate cu Anexa la prezentul Cod.
9.
În cadrul competițiilor clubul organizator este obligat să asigure pentru disputarea meciului
(meciurilor) mingi de joc pe care le-au confirmat. Nerespectarea acestei prevederi atrage
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aplicarea unei sancţiuni sub formă de amendă în conformitate cu Anexa la prezentul Cod,
pentru clubul vinovat.
10.
Necompletarea raportul de meci în programul electronic COMET FMF în termenii și
condițiile prevăzute de Regulamentul Campionatului si a Cupei MD va atrage sancționarea
clubului vinovat cu amendă în conformitate cu Anexa la prezentul Cod.
11.
Interdicția accesului și dreptului a cel puțin 2 camermani cu acreditări speciale de acces
eliberate de FMF, de a filma și înregistra meciul de fotbal ce urmează a fi disputat, se va
sancționa cu amendă în conformitate cu Anexa la prezentul Cod.
12.
Nerespectarea de către cluburi a prevederilor „Regulamentului tehnic al Campionatului
RM la fotbal”, (Anexa 11 a Regulamentului Campionatului RM) precum și ale
„Regulamentului tehnic al Cupei RM la fotbal” se sancționează cu amendă în conformitate
cu Anexa la prezentul Cod.
13.
Nerespectarea de către cluburi a prevederilor „Regulamentului privind drepturile
comerciale în cadrul Campionatului RM la fotbal”, (Anexa 12 a Regulamentului
Campionatului RM) precum și ale „Regulamentului privind drepturile comerciale în
cadrul Cupei RM la fotbal” se sancționează cu amendă în conformitate cu Anexa la
prezentul Cod.

NERESPECTAREA DECIZIILOR
Articol 70. Refuzul sau omisiunea aplicării hotărârii/deciziei
1.
Clubul care nu achită unei alte persoane (precum jucător, antrenor sau un club) sau FMF o
sumă de bani, în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii, deşi există în acest sens
o hotărâre definitivă a unui organ judiciar FMF sau FIFA, UEFA, CAS:
a. va fi amendat pentru nerespectarea deciziei în conformitate cu Anexa la prezentul Cod și
i se va acorda un termen de grație de 5 zile pentru executarea integrala a obligațiilor de plata;
b. i se va interzice dreptul de a legitima jucători și i se vor scădea de la 3 la 6 puncte.
c. Sancțiunile arătate la litera b) se aplica timp de 90 de zile, după care echipa clubului
respectiv va fi exclusă din toate competițiile în curs și retrogradată în categoria inferioară.
d. Dacă clubul nu-si execută obligația de plată în termen de 30 de zile de la retrogradarea
echipei, clubul va fi exclus din toate competițiile FMF, iar ulterior din rândul membrilor
afiliați la FMF, conform Statutului FMF.
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2.
Persoanele fizice care nu-și execută obligațiile stabilite prin hotărâri definitive și irevocabile
ale FMF/FIFA/UEFA/CAS în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii se
sancționează cu interdicția desfăşurării oricăror activităţi legate de fotbal pana la executarea
integrala a obligației stabilite dar nu mai mult de 2 ani. În cazul în care nici după 2 ani persoana
fizica nu și-a executat obligațiile, va fi exclusă din activitatea fotbalistica.
3.
Succesorul sportiv al neexecutorului este, de asemenea, considerat parte neexecutorie și, prin
urmare, este supus obligațiilor care decurg din prezenta dispoziție. Criterii pentru a evalua
dacă o entitate urmează să fie considerată succesoarea sportivă a unei alte entități sunt, printre
altele, sediul, denumirea, forma juridică, culorile echipei, jucătorii, acționarii sau părțile
interesate sau proprietatea și categoria de competiție în cauză.

Articol 71. Obligația de a raporta
1.
Orice persoană aflată sub incidența prezentului Cod trebuie să raporteze imediat secretariatului
organului judiciar competent orice încălcare sau încercare de a încălca prevederile prezentului
Cod de către orice terț.
Raportarea încălcărilor referitoare la manipularea rezultatului meciului, integritate, pariuri
aranjate se va face Departamentului Integritate.
2.
Oricine persoană aflată sub incidența prezentului Cod, care aduce acuzații nefondate poate fi
sancționat.
Articol 72. Datoria de a colabora
1.
Pe durata întregii proceduri disciplinare părțile se obligă să acționeze cu bună-credință.
2.
Părțile vor colabora pentru a stabili faptele și, în special, respecta cererile de informații din
partea organelor judiciare FMF.
3.
La cererea organului judiciar FMF, persoanele care se află sub incidența prezentului cod vor
ajuta să stabilească și/sau să clarifice faptele unui caz sau eventualele încălcări ale prezentul
cod și, vor furniza orice dovadă solicitată.
4.
În cazul în care părțile ezită în răspunsurile oferite, președintele instanței judecătorești al FMF
poate, după avertizare, să impună măsuri disciplinare. Același principiu se aplică și martorilor.
5.
Dacă părțile nu colaborează, mai ales dacă ignoră termenele stipulate, organul judiciar poate,
totuși, să ia o decizie în acest caz folosind dosarul în posesia sa.
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PROCEDURA ÎN MATERIE DISCIPLINARĂ
Articol 73. Jurisdicţia FMF
1.
Organele judiciare FMF sunt competente să examineze, să soluționeze și să sancționeze
încălcarea prevederilor Regulamentelor FMF care se află în sfera de aplicare a prezentului
Cod.
2.
Procedura în materie disciplinară, examinarea, soluţionarea şi sancționarea cauzelor privind
abaterile disciplinare, organizarea şi funcţionarea organelor de luare a deciziei în materie
disciplinară este reglementată în prezentul cod disciplinar, în regulamentele speciale de
organizare şi funcţionare a comitetelor judiciare, a altor organe judiciare ale FMF.

Articol 74. Autorități competente în materie disciplinară
1.
Arbitrul este competent să ia deciziile în materie disciplinară în timpul jocului de fotbal.
2.
Deciziile arbitrului luate în timpul jocului de fotbal (de la intrarea până la ieșirea acestuia de
pe terenul de joc) sunt definitive.
3.
În mod excepțional, derogând de la prevederile alin. 2 de mai sus, Comitetul de Competiții al
FMF are competența de a:
a) sancționa abaterile grave care nu au fost văzute de arbitru;
b) îndrepta erorile apărute în deciziile disciplinare ale arbitrilor, în ceea ce privește greșita
identificare a persoanei;
c) stabili sancțiunile aplicabile în ceea ce privește abaterile disciplinare sancționate cu
eliminare, în conformitate cu dispozițiile Codul Disciplinar.
Articol 75. Organele judiciare FMF competente de luare a deciziei în materie
disciplinară
1.
Organele de luare a deciziei ale FMF în materie disciplinară sunt:
a) Comitetul de Competiţii al FMF în prima instanţă;
b) Comitetul de Etică al FMF în primă instanță;
c) Comitetul de Disciplină al FMF în prima instanţă;
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d) Comitetul de Apel al FMF în ceea ce priveşte apelurile declarate împotriva hotărârilor,
deciziilor pronunţate de comitetele de primă instanţă ale FMF;
e) Hotărârile, deciziile, încheierile pronunţate de Comitetul de Apel al FMF pot fi atacate
cu recurs la Curtea de Arbitraj Sportiv și Mediere în Fotbal din RM (CASMF).
Articol 76. Componența organele judiciare
Componenţa și procedura de funcționare a organelor judiciare ale FMF este stabilită conform
regulamentelor speciale privind organizarea şi funcţionarea acestora, aprobate de FMF.

Articol 77. Probe
1.
În vederea aflării adevărului, organele judiciare sunt obligate să examineze cauza sub toate
aspectele, în baza probelor prezentate.
2.
Constituie probă orice element de fapt care servește la constatarea existenței sau inexistenței
unei abateri disciplinare, la identificarea persoanei care a săvârşit-o şi la cunoașterea
împrejurărilor necesare pentru justa soluționare a cauzei.
3.
Sarcina probei cu privire la încălcările disciplinare revine organele FMF.
4.
Orice parte, care invocă un drept pe baza unui presupus fapt, are sarcina probei acestui fapt.
În cadrul procedurii, partea trebuie să prezinte toate faptele și dovezile relevante pe care partea
le cunoaște la momentul respectiv sau pe care partea ar fi trebuit să le cunoască.
5.
Organul judiciar competent apreciază probele după intima lui convingere, bazată pe cercetarea
multiaspectuală, nepărtinitoare și nemijlocită a probelor din dosar.
În practică, aceasta înseamnă că organului judiciar i se permite:
■ să decidă în mod liber ponderea probatorie a oricărei dovezi aflate la evidență, și
■ să delibereze în procesul decizional în mod liber între elementele de probă contradictorii.
6.
Standardul de probă care trebuie aplicat în procedurile disciplinare este satisfacția confortabilă
a organului judiciar competent.
Astfel standardul de satisfacție confortabilă este definit ca fiind mai mare decât simplul
standard al „echilibrului de probabilitate”, dar mai mic decât standardul penal de dovadă
„dincolo de orice îndoială rezonabilă”.
7.
Pot servi drept probe următoarele mijloace: rapoartele oficialilor de meci (raportul arbitrului
principal, raportul arbitrilor asistenţi, raportul celui de-al patrulea arbitru, raportul
observatorului de arbitri, raportul delegatului/inspectorului meciului), procesul-verbal al
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ședinței tehnice însoțit de tabelul cu semnăturile celor prezenți, declarațiile făptuitorului,
declarațiile părții vătămate, declarațiile martorilor, înscrisurile, înregistrările audio, video sau
fotografiile, mijloacele materiale de probă, constatările tehnico-științifice, constatările
medico-legale, expertizele, precum și orice alt mijloc de probă care poate duce la aflarea
adevărului.
Orice tip de probă relevantă pentru caz poate fi produs în procedurile etice și disciplinare în
ceea ce privește combaterea manipulării rezultatelor meciurilor, a corupției și integrității
meciurilor:
a. Dovadă directă care poate consta în probe direct legate de faptul în litigiu (adică dovezi ale
unui martor care atestă adevărul faptului care trebuie dovedit, dovezi direct legate de persoana
investigată etc.).
b. Dovadă indirectă este, de asemenea, admisibilă dacă respectă standardul de probă a
„satisfacției confortabile”.
Dovada directă nu este întotdeauna necesară, atât timp cât probele indirecte îndeplinesc
standardul „satisfacție confortabilă”.
Exemple de dovezi: Opiniile/rapoartele experților, e-mailuri, scrisori, declarații ale martorilor/
părții, înregistrări audio, înregistrări video, rapoarte ale caselor de pariuri, orice alt tip de
document.
8.
Probele nu au o valoare dinainte stabilită. Aprecierea fiecărei probe se face de instanțele
disciplinare, în urma examinării tuturor probelor administrate, în scopul aflării adevărului.
9.
Instanțele disciplinare vor ține cont de atitudinea părților în cursul desfășurării procedurii,
precum și de modul în care acestea colaborează cu organele judiciare și cu secretariatul
comitetelor cu atribuții judiciare ale FMF.
Articol 78. Conducerea investigației preliminare in cazul acuzațiilor de manipulare a
rezultatelor unui meci/pariuri aranjate/integritate
1.1.
O investigație preliminară este o anchetă cu domeniu limitat, întreprinsă pentru a verifica dacă
o acuzație merită o investigație completă prin analiza dovezilor disponibile.
Obiectivul principal al unei investigații preliminare este de a stabili faptele și detaliile și, în
urma unei examinări atente, de a evalua dacă se recomandă deschiderea procedurilor
disciplinare și / sau de etică printr-un raport final de anchetă.
Elemente cheie care ar trebui să fie luate în considerare în timpul procesului preliminar de
investigație:
Procesul de investigație va fi păstrat confidențial pentru a evita scurgerea de informație
ceea ce poate afecta ancheta;
Utilizarea de surse publice pentru a lărgi sfera investigațiilor;
În cazurile lipsei dovezilor directe, o combinație de dovezi indirecte care conduc spre
aceeași concluzie, este suficient pentru constatarea faptelor și avansarea procedurii.
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1.2.
În cadrul procedurii de investigație preliminară se va purcede la intervievarea persoanelor care
fac obiectul investigațiilor sau a potențialilor martori.
Interviul trebuie înregistrat pentru referințele viitoare în cazul unei proceduri potențiale;
În timpul interviului se va solicita consimțământul persoanei intervievate pentru înregistrarea
interviului (audio și / sau video);
Persoanele invitate la interviu sunt obligate să colaboreze cu agenții de integritate. Refuzul
colaborării va fi notat în raportul de investigație prezentat către organul judiciar.
2. Raportul final al investigației preliminare
1.
Un raport final este principalul raport de investigație pe care agentul de integritate îl prezintă
organului judiciar competent al FMF pentru a servi drept bază pentru deschiderea procedurilor
formale sau arhivarea provizorie a cazului.
Obiectivele principale ale unui raport final sunt:
Informarea organului judiciar FMF despre rezultatele investigației preliminare;
Furnizarea unui rezumat exact al faptelor și al mijloacelor de probă disponibile;
Păstrarea unei înregistrări scrise a rezultatelor investigației preliminare.
2. Întocmirea unui raport final:
Se va stabili o cronologie clară a evenimentelor: dacă este vorba de mai multe meciuri
sau incidente, se va analiza fiecare meci sau eveniment separat;
Dacă se consideră adecvat pentru procedura în cauză, este recomandabil să existe un
raport separat pentru fiecare persoană potențial implicată în manipularea meciului;
Fiecare declarație prezentată trebuie să fie referențiată în mod corespunzător la sursa
unde se găsește informația: astfel se va utiliza o referință pentru fiecare declarație sau fapt care
urmează a fi stabilit;
În faza anchetei preliminare, toate declarațiile sau constatările sunt considerate doar
acuzații iar toate persoanele vizate trebuie considerate nevinovate. Întru evitarea
afirmațiilor potențial false, se vor folosi cuvinte precum „se presupune” sau „pretins”.
3. Conținutul unui raport final
1.
Raportul final va conține:
identificarea clară a persoanelor sau entităților vizate de anchetă (de exemplu, numele
complete, data nașterii, datele de contact etc.);
Înregistrări detaliate ale tuturor acțiunilor întreprinse în faza de investigare preliminară
(interviuri, schimb de corespondența oficială, rapoarte etc.);
Prezentarea documentată a faptelor;
O analiză a elementelor de probă disponibile sau colectate în timpul anchetei;
O analiză preliminară a tuturor dispozițiilor potențial încălcate;
Recomandări finale privind acțiunile viitoare care urmează să fie efectuate pe baza
constatărilor din investigație preliminară (de exemplu, deschiderea procedurilor formale,
arhivarea provizorie a cazului sau o recomandare de a investiga în continuare).
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2.
Odată ce un raport final de investigație a fost întocmit și prezentat organului judiciar competent
al FMF, se va deschide procedura disciplinară.

Articol 79. Martorii
1.
Martorii vor spune adevărul absolut și total și vor răspunde la întrebările, care le-au fost
adresate, cât mai veridic posibil.
2.
Este responsabilitatea părților să asigure prezența martorilor solicitați de aceștia și să plătească
toate costurile și cheltuielile legate de prezența acestora la proces.
Articol 80. Participanți anonimi la proces
1.
În cazul în care mărturia unei persoane în procedurile desfășurate în conformitate cu prezentul
cod poate duce la amenințări în adresa persoanei sale, punerea acesteia sau a persoanelor
apropiate în pericol, președintele organului judiciar competent sau vicepreședintele pot
dispune ca:
a) să nu fie dezvăluită identitatea persoanei în prezența părților;
b) persoana să nu fie prezentă la audiere;
c) vocea persoanei să fie distorsionată;
d) persoana să fie interogată în afara sălii de audiere;
e) persoana să fie interogată în scris;
f) datele care pot fi utilizate pentru a identifica persoana dată, să fie incluse doar într-un dosar
separat, confidențial.
2.
În cazul în care nu există alte dovezi care să confirme mărturia depusă de persoana în cauză,
aceasta poate fi utilizată numai în contextul impunerii sancțiunilor în temeiul prezentului Cod,
dacă:
a) părțile și reprezentanții lor legali au avut posibilitatea de a adresa întrebări în scris persoanei
în cauză; și
b) membrii organului judiciar au avut posibilitatea de a intervieva persoana în cauză în mod
direct cu stabilirea identității sale.
3.
Va fi sancționată orice persoană care dezvăluie identitatea persoanei căreia i s-a acordat
anonimatul în temeiul prezentei dispoziții sau orice informație care ar putea fi utilizată pentru
identificarea acestei persoane.
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Articol 81. Identificarea participanților anonimi la proces
1.
În scopul asigurării protecției persoanelor cărora li se acordă anonimat, acestea vor fi
identificate în spatele ușilor închise, în absența părților. Procedura de identificare va fi condusă
doar de către președintele organului judiciar, de vicepreședinte sau de către membrul prezent,
rezultatele fiind consemnate în procesul-verbal care va conține datele personale ale persoanei
respective.
2.
Acest proces-verbal nu va fi comunicat părților.
3.
Părțile vor primi o notificare succintă care:
a) confirmă faptul că persoana în cauză a fost identificată în mod oficial; și
b) nu conține detalii care ar putea fi utilizate pentru a identifica o astfel de persoană.

Articol 82. Inițierea procedurii disciplinare
1.
Procedura este inițiată de Secretariatul organului judiciar:
a) în temeiul rapoartelor oficialilor meciului;
b) în cazul în care a fost depusă o contestație sau o plângere;
c) la cererea Comitetului Executiv, al Președintelui FMF sau Secretarului General FMF;
d) în temeiul rapoartelor agenților de integritate;
e) în temeiul articolului 70 din prezentul Cod;
f) pe baza documentelor primite de la o autoritate publică;
g) din oficiu.
2.
Oficialii de meci sunt obligați să menționeze în rapoartele întocmite orice abatere disciplinară
de care au luat cunoștință în exercitarea atribuțiilor lor. Nerespectarea, cu intenție, a obligației
sus-enunțate se sancționează cu o suspendare de până la 6 etape. În caz de recidivă, oficialii
de meci vor fi revocați din calitatea pe care o dețin. Proba nerespectării obligației de mai sus
se poate face doar prin înregistrări video sau fotografii.
3.
Orice persoană sau autoritate poate raporta comportamentul pe care îl consideră incompatibil
cu statutul și regulamentele FMF organelor judiciare.
Orice persoană implicată într-o faptă a cărei săvârșire poate avea implicații disciplinare, poate
formula în scris o plângere adresată organului judiciar competent cu privire la săvârșirea de
către o altă persoană a unei abateri disciplinare prevăzute și sancționate de regulamentul
disciplinar și alte regulamente FMF.
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4.
Plângerea trebuie să fie adresată prin email, fax, scrisoare recomandată sau prezentate
personal și înregistrate la sediul FMF.
Plângerea va cuprinde în mod obligatoriu:
a) numele și adresa părților;
b) în caz de reprezentare, numele și adresa reprezentantului, precum și dovada calității de
reprezentant;
c) solicitările părților;
d) prezentarea situației de fapt, motivele de drept care stau la baza plângerii, precum și arătarea
mijloacelor de probă;
e) documentele relevante pentru soluționarea cauzei;
f) numele și adresa persoanelor fizice și juridice implicate în cauză (mijloc de probă);
g) dovada achitării taxei de examinare specificată în Regulamentul privind organizarea și
funcționarea organului judiciar ce urmează să examineze plângerea;
h) data și semnătura.
Articol 83. Contestații
1.
Cluburile care consideră că echipa adversă a încălcat unele prevederi regulamentare, indiferent
de natura lor, au dreptul să-şi susţină cauza numai în baza unei contestaţii, formulate în scris
în raportul de meci.
2.
O contestație este admisibilă numai dacă se bazează pe:
a) participarea unui jucător neeligibil la un meci ca urmare a faptului că jucătorul nu
îndeplinește condițiile definite în Regulamentele de competiții;
b) un teren de joc necorespunzător, atât timp cât arbitrul a fost informat imediat ce problema
a fost semnalată sau observată (fie în scris înainte de meci, fie oral de către căpitanul echipei,
în prezența căpitanului echipei adverse, în timpul meciului);
c) o eroare evidentă a arbitrului, astfel cum este definită de articolul 30 din prezentul Cod,
caz în care contestația poate fi îndreptată numai împotriva consecințelor disciplinare ale erorii
evidente a arbitrului;
d) o încălcare evidentă a unei reguli din partea arbitrului care a avut o influență decisivă asupra
rezultatului final al meciului;
e) orice alt incident semnificativ care a avut o influență decisivă asupra rezultatului final al
meciului.
3.
Nu pot fi depuse contestațiile împotriva deciziilor efective luate de arbitru.
4.
O contestaţie va fi examinată dacă întruneşte următoarele condiţii:
- contestația este depusă de cluburile a căror echipe au jucat într-un meci direct;
- a fost menţionată în raportul de meci.
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Menţiunea trebuie să fie înscrisă în raportul de meci, de către arbitrul central, la solicitarea
oficialilor echipei, în termen maxim de 30 de minute după terminarea meciului;
- achitarea taxei de examinare a contestaţiei.
5.
Contestația motivată (cu indicarea cauzelor ce o determină) poate fi înaintată la FMF în
termen de maxim 48 de ore de la disputarea meciului.
6.
Contestația se examinează de organul judiciar competent al FMF după ce clubul care
înaintează contestația transferă pe contul FMF suma de:
- Super Liga – 5 000 lei;
- Liga 1 – 2 000 lei;
- Liga 2 – 500 lei,
în termen de 48 de ore de la depunerea contestaţiei.
Neachitarea în termen a taxei de examinare a contestaţiei atrage după sine restituirea și
neexaminarea acesteia şi omologarea meciului cu rezultatul de pe teren.
7.
Taxa de contestație depusă, va fi restituită numai în cazul în care clubul va avea câștig de cauză
integral, după expirarea termenului de apel a deciziei organului judiciar competent al FMF.

Articol 84. Forma și conținutul hotărârii
1.
Hotărârea pronunțată de organul judiciar FMF va conține în mod obligatoriu următoarele
elemente:
a) numele membrilor care au luat parte la deliberări;
b) numele părților;
c) prezentarea situației de fapt;
d) argumentele juridice pe care se bazează decizia;
e) indicarea articolelor pe care se întemeiază decizia;
f) dispozitivul;
g) termenele deciziei;
h) indicarea căii de atac și a termenului în care poate fi exercitată.
2.
Hotărârile vor fi semnate de toţi membrii organului judiciar participanţi la ședință și de
secretarul instanței. Comunicarea hotărârilor se va face sub semnătura preşedintelui
Comitetului şi a secretarului acesteia.
3.
Greșelile evidente apărute în conținutul hotărârii vor fi îndreptate din oficiu sau la cererea
oricăreia dintre părți de către instanța care a pronunțat hotărârea.
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4.
Comunicarea unei hotărâri care conține erori materiale nu poate produce prejudicii nici uneia
din părțile din procedura disciplinară.
Articol 85. Hotărâri fără motivare
1.
Organul judiciar FMF poate decide să nu comunice părții/părților decât dispozitivul hotărârii.
În același timp, partea/părțile trebuie să fie informate în scris că are/au dreptul să solicite în
scris comunicarea motivării hotărârii în termen de 3 zile de la comunicarea acesteia. Solicitarea
trebui întocmită în scris, să fie însoţită de semnătura şi, după caz, ştampila solicitantului şi
poate fi depusă direct la FMF, sau expediată la numărul de fax al FMF sau pe adresa electronică
oficială a FMF (fmf@fmf.md).
În situația în care nu își exercită acest drept, hotărârea devine definitivă.
2.
Hotărârile pot fi expediate prin email.
3.
Dacă partea/una din părți solicită comunicarea motivării hotărârii, aceasta va fi transmisă
părții/părților în termen de 3 zile de la primirea solicitării. Termenul de formulare a apelului
începe să curgă de la data comunicării hotărârii motivate
4.
Deciziile şi alte documente pentru jucători, cluburi şi oficiali sunt adresate asociaţiei teritoriale
respective, cu condiţia că aceasta va transmite documentele părţilor vizate. Aceste documente
sunt considerate ca fiind aduse la cunoștință (comunicate corespunzător) ultimului adresat
după patru (4) zile de la notificarea/comunicarea documentelor asociației teritoriale.
Comunicările scrise între FMF și o asociație teritorială, club sau persoană fizică poate să
ia forma de e-mail.
Articol 86. Hotărâri supuse apelului
Un apel poate fi formulat împotriva hotărârilor organelor judiciare de primă instanță FMF în
fața Comitetului de Apel FMF, cu excepția situației în care Comitetul de Competiții FMF a
pronunțat o hotărâre cu privire la sesizarea asupra identificării greșite a persoanei sau a
pronunțat o hotărâre prin care a dispus următoarele sancțiuni:
a) avertisment;
b) suspendare până la trei etape sau două luni, inclusiv;
c) o amendă mai mică de 10.000 de lei, impusă unei Asociații teritoriale sau unui club, iar în
alte cazuri mai mică de 2000 lei.
d) hotărârile luate în conformitate cu art. 70 al prezentului Cod (nerespectarea deciziilor).
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DISPOZIȚII FINALE
87. Scopul codului disciplinar. Omisiuni
1.
Prezentul Cod guvernează fiecare subiect la care se referă textul sau înțelesul dispozițiilor
sale.
2.
Dacă există orice omisiuni în acest Cod, organele judiciare FMF vor lua hotărârea în
concordanță cu prevederile regulamentelor FIFA și UEFA, precum și cu jurisprudența FIFA,
UEFA și CAS.
3.
În judecarea cauzelor, organele de luare a deciziei se conduc după soluțiile pronunțate deja în
doctrina sportului și jurisprudență.
4.
În lipsa normelor și practicii menționate în prezentul articol, organele de luare a deciziei vor
lua hotărâri în raport de reglementările generale asimilate din dreptul comun, ținând seama de
principiul specificității dreptului sportiv.
Articol 88. Intrare în vigoare
Prezentul Cod a fost aprobat prin Hotărârea Nr 200 al Comitetului Executiv al FMF din data
de 06.03.2020 și intră în vigoare începând cu data aprobării.
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Încălcare disciplinară

Articol
Cod Disciplinar

CAMPIONAT RM
CUPA RM
Sancțiuni aplicabile și cuantumul amenzii

1.

2.

3.

Împiedicarea marcării unui gol de către echipa adversă sau
oprirea unei ocazii clare de a marca prin jucarea intenţionată a
mingii cu mâna

42.1. a

Oprirea unei ocazii clare de a marca, a unui adversar aflat în
atac care se deplasează spre poarta adversă prin comiterea
unei greşeli sancţionabile cu lovitură liberă sau lovitură de
pedeapsă (penalty)

42.1. b

Primirea a două avertismente în cursul aceluiași meci

42.1.c

suspendare pentru un meci
a) 400 lei în cazul jucătorilor din Super Liga;
b) 200 lei în cazul jucătorilor din Liga 1;
c) 100 lei în cazul jucătorilor din Liga 2.

suspendare pentru un meci
a) 400 lei în cazul jucătorilor din Super Liga;
b) 200 lei în cazul jucătorilor din Liga 1;
c) 100 lei în cazul jucătorilor din Liga 2.

suspendare pentru un meci
a) 400 lei în cazul jucătorilor din Super Liga;
b) 200 lei în cazul jucătorilor din Liga 1;
c) 100 lei în cazul jucătorilor din Liga 2.
4.

Folosirea de către jucător a forței excesive sau a violenței
împotriva unui adversar în lupta pentru mingea în joc, cu
eliminarea directă a jucătorului

42.2
suspendare de până la 3 (trei) meciuri
a) de la 600 lei în cazul jucătorilor din Super Liga;
b) de la 400 lei în cazul jucătorilor din Liga 1;
c) de la 200 lei în cazul jucătorilor din Liga 2.
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5.

Comportamentul agresiv al jucătorului sau al oficialului
clubului înainte, în timpul și după meci – fără vătămare

42.3
suspendare de până la 4 (patru) meciuri
a) de la 3000 lei în cazul jucătorilor și oficialilor din Super Liga;
b) de la 2000 lei în cazul jucătorilor și oficialilor din Liga 1;
c) de la 1000 lei în cazul jucătorilor și oficialilor din Liga 2

6.

Comportamentul agresiv al jucătorului sau al oficialului
clubului înainte, în timpul și după meci – cu vătămare fizică

42.3
Suspendare pentru 6 meciuri sau de la 8 la 10 meciuri dacă s-a
cauzat vătămarea fizică gravă a victimei
În cazul caracterului repetat (de două sau mai multe ori în două
sau mai multe meciuri diferite) al încălcărilor disciplinare
specificate, Comitetul de Competiții are dreptul să aplice
suspendarea unei astfel de persoane pentru o perioadă de 12
(douăsprezece) meciuri.
Vătămarea intenționată de către jucător a unui adversar, se
pedepsește cu suspendare pentru 7 (șapte) meciuri
În toate cazurile, în funcţie de gravitatea şi consecinţele abaterii
disciplinare se va impune o amendă de până la 50 000 lei.
În cazul în care este lovit arbitrul, arbitrul asistent, al patrulea
oficial sau observatorul, suspendarea va fi de la 6 la 12 luni şi
amendă de până la 50 000 lei;
Dacă lovirea a produs vătămarea fizică a oficialului, oficialului de
meci, suspendarea aplicată va fi de la 1 an la 2 ani şi amendă de
până la 70 000 lei;
Dacă lovirea a produs vătămarea fizică gravă a oficialului,
sancţiunea aplicată va fi excluderea din activitatea
competiţională sau fotbalistică, în general, şi amendă de până la
100 000 lei;
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7.

Comportamentul violent: bruscarea, efectuată prin tragere,
împingere, ținere, body-check ori altele asemenea

42.4
suspendare de la 2 la 4 meciuri;
pentru bruscare sau constrângere la adresa oficialilor de meci se
aplică
suspendare de la 6 la 8 meciuri.
a) de la 3000 lei în cazul jucătorilor și oficialilor din Super Liga;
b) de la 2000 lei în cazul jucătorilor și oficialilor din Liga 1;
c) de la 1000 lei în cazul jucătorilor și oficialilor din Liga 2.
În toate cazurile, în funcţie de gravitatea şi consecinţele abaterii
disciplinare se va impune o amendă de până la 10 000 lei.

8.

Scuiparea, săvârșită de jucător sau de un oficial, a unui
adversar, oficial sau a oricărei alte persoane

42.5
suspendare de la 4 meciuri și amendă:
a) de la 3000 lei în cazul jucătorilor și oficialilor din Super Liga;
b) de la 2000 lei în cazul jucătorilor și oficialilor din Liga 1;
c) de la 1000 lei în cazul jucătorilor și oficialilor din Liga 2.

9.

Folosirea unui limbaj sau a unor gesturi jignitoare, injurioase
sau grosolane

42.6
suspendare de la 3 meciuri;
a) de la 3000 lei în cazul jucătorilor și oficialilor din Super Liga;
b) de la 2000 lei în cazul jucătorilor și oficialilor din Liga 1;
c) de la 1000 lei în cazul jucătorilor și oficialilor din Liga 2.

10. Folosirea neregulamentară la meci a unui jucător, neînscris în
raportul de meci, nelegitimat sau legitimat pe bază de acte
false;
Folosirea unui junior pentru echipa de seniori dacă acesta a
jucat în aceeași zi pentru echipa de juniori

43.1
pierderea jocului prin forfait și amendă:
a) 10 000 lei în cazul cluburilor din Super Liga;
b) 7000 lei în cazul cluburilor din Liga 1;
c) 2000 lei în cazul cluburilor din Liga 2.
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Antrenorul sau oficialul care au avut cunoștință de abateri suspendare de la 5 meciuri
11. Folosirea într-un joc oficial a unui jucător aflat în stare de
suspendare

43.2

pierderea jocului prin forfait și amendă:
a) 3 000 lei în cazul cluburilor din Super Liga;
b) 2 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1;
c) 1 000 lei în cazul cluburilor din Liga 2.

12. Înscrierea în raportul de meci a jucătorului suspendat ca
rezervă, fără participarea la meci

43.3

13. Efectuarea unui număr neregulamentar de
schimbări

43.4

a) 2 000 lei în cazul cluburilor din Super Liga;
b) 1 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1;
c) 500 lei în cazul cluburilor din Liga 2.

pierderea jocului prin forfait și aplicarea de amendă.
a) 3 000 lei în cazul cluburilor din Super Liga;
b) 1 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1;
c) 500 lei în cazul cluburilor din Liga 2.

14. Refuzul unui jucător de a se conforma dispozițiilor arbitrului
pentru a verifica identitatea acestuia

43.5

15. Refuzul de a părăsi terenul de joc

44

a) 10 000 lei în cazul cluburilor din Super Liga;
b) 7 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1;
c) 2 000 lei în cazul cluburilor din Liga 2.

suspendarea de la 2 meciuri și aplicarea amenzii:
a) de la 1000 lei până la 5000 lei în cazul jucătorilor,
antrenorilor, oficialilor din Super Liga;
b) de la 500 lei până la 3000 lei în cazul jucătorilor, antrenorilor,
oficialilor din Liga 1;
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c) de la 300 lei până la 1000 lei în cazul jucătorilor, antrenorilor,
oficialilor din Liga 2.

16. Neprezentarea la un joc oficial, întârzierea la joc peste
termenul regulamentar, neprezentarea carnetelor de
legitimare, necompletarea raportului de meci in programul
electronic COMET FMF sau prezentarea cu mai puțin de 7
jucători legitimați cu drept de joc

45.2

17. Refuzul de a juca un meci, de a continua un meci

45.3

acordarea unei înfrângeri și plata unei amenzi
a) până la 50 000 lei în cazul nedisputării meciului din Super
Liga;
b) până la 10 000 lei în cazul nedisputării meciului din Liga 1;
c) până la 5000 lei în cazul nedisputării meciului din Liga 2.

pierderea jocului prin forfait și plata unei amenzi
a) până la 50 000 lei în cazul nedisputării meciului din Super
Liga;
b) până la 10 000 lei în cazul nedisputării meciului din Liga 1;
c) până la 5000 lei în cazul nedisputării meciului din Liga 2.
18. Neprezentarea echipei la meciul suplimentar pentru stabilirea
titlului de campion

45.4

19. Neprezentarea echipei la premiere

45.5

înfrângere tehnică (0-3)
și amendă în mărime de 100 000 lei

amendă în mărime de 50 000 lei
20. Proteste ale ocupanților băncii de rezerve

46.1
suspendare pentru 2 meciuri
a) de la 500 lei în cazul jucătorilor și oficialilor din Super Liga;
b) de la 300 lei lei în cazul jucătorilor și oficialilor din Liga 1;
c) de la 200 lei în cazul jucătorilor și oficialilor din Liga 2.

21. Părăsirea suprafeței tehnice

46.2
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suspendare pentru 1 meci:
a) de la 500 lei în cazul jucătorilor, oficialilor din Super Liga;
b) de la 300 lei l în cazul jucătorilor, oficialilor din Liga 1;
c) de la 200 lei în cazul jucătorilor, oficialilor, din Liga 2.
22. Fumatul în suprafața tehnică

46.3
suspendare pentru un meci și o amendă în mărime de 10 000 lei.

23. Pătrunderea neautorizată în vestiarul arbitrilor

46.4
suspendare de la 4 la 8 jocuri
amenda până la 10 000

24. Prezența persoanelor neautorizate în zona tehnică

46.5
a) 5 000 lei în cazul cluburilor din Super Liga;
b) 2 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1;
c) 500 lei în cazul cluburilor din Liga 2.

25. Încăierare

47.1
suspendarea pentru cel puțin 6 meciuri în cazul jucătorilor şi cu
interzicerea oricărei activităţi legate de fotbal de la 6 la 12 luni, în
cazul oficialilor și aplicarea unei amenzi de cel puțin 3 000 lei
Cluburile vor fi sancționate cu amendă de la 10 000 lei.

26. Comportament neregulamentar al echipei:
a) avertizarea a patru și mai mulți jucătorii și/sau oficiali ai
clubului într-un singur meci,

49.1. a
a) 2000 lei în cazul cluburilor din Super Liga;
b) 1000 lei în cazul cluburilor din Liga 1;
c) 500 lei în cazul cluburilor din Liga 2.
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b) eliminarea a doi sau mai multor jucători și/sau a oficialilor
clubului într-un singur meci

27. Pătrunderea neautorizată pe teren a persoanelor străine

49.1. b
a) 5000 lei în cazul cluburilor din Super Liga;
b) 3000 lei în cazul cluburilor din Liga 1;
c) 1000 lei în cazul cluburilor din Liga 2.

50.1
a) de la 5000 lei în cazul cluburilor din Super Liga;
b) de la 3000 lei în cazul cluburilor din Liga 1;
c) de la 1000 lei în cazul cluburilor din Liga 2.

28. Fapta jucătorului de rezervă, antrenorului sau altui oficial de a
intra în terenul de joc fără încuviinţarea arbitrului, în timpul
meciului, în scopul de a întrerupe, întârzia sau a perturba
meciul ori pentru a obţine un avantaj pentru echipa proprie

50.2

29. Fapta persoanelor aflate pe banca de rezerve de a arunca în
teren, în timpul desfăşurării meciului, o minge sau un alt
obiect, în scopul de a întrerupe, întârzia sau perturba meciul
ori de a crea un avantaj pentru echipa proprie

50.3

30. Fapta repetată a copiilor de mingi de a nu retrimite fără
întârziere în joc mingile ori de a întrerupe, întârzia sau
perturba jocul în orice fel

50.4

suspendare de la 2 meciuri şi amendă:
a) de la 3000 lei în cazul jucătorilor, antrenorilor şi oficialilor din
Super Liga;
b) de la 2000 lei în cazul jucătorilor, antrenorilor şi oficialilor din
Liga 1;
c) de la 1000 lei în cazul jucătorilor, antrenorilor şi oficialilor din
Liga 2.

suspendare de la 4 meciuri şi amendă:
a) de la 5000 lei în cazul jucătorilor, antrenorilor şi oficialilor din
Super Liga;
b) de la 2000 lei în cazul jucătorilor, antrenorilor şi oficialilor din
Liga 1;
c) de la 1000 lei în cazul jucătorilor, antrenorilor şi oficialilor din
Liga 2.

a) 1000 lei în cazul cluburilor din Super Liga;
b) 500 lei în cazul cluburilor din Liga 1;
c) 200 lei în cazul cluburilor din Liga 2.
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31. Incitarea la ură, violenţă şi comportarea jignitoare (jucător,
antrenor, oficial)

51.1

32. Incitarea la ură, violenţă şi comportarea jignitoare (jucător,
antrenor, oficial) prin intermediul mass-media

51.2

33. Amenințarea

52

34. Comportament jignitor, calomnios și declarații care afectează
imaginea fotbalului (jucător, antrenor, oficial)

53.1

suspendare de la 3 meciuri, dacă fapta a fost săvârşită de un
jucător sau antrenor și de la 2 la 4 luni, dacă fapta a fost săvârşită
de un oficial și se sancționează cu o amendă pentru ambele
categorii în sumă de cel puţin 5000 lei.

Se aplică sancțiunile p. 31 majorate cu 100%
suspendarea de la 3 meciuri și o amendă în mărime de la 10 000
lei

suspendare de la 3 meciuri;
și amendă de la 10 000 lei.

35. Comportament jignitor, calomnios și declarații care afectează
imaginea fotbalului prin intermediul mass-media

53.2
suspendare de la 4 la 8 meciuri şi, respectiv, de la 8 la 12 meciuri
, în caz de recidivă, dublarea amenzii
Comitetul Disciplinar poate impune o amendă în sumă de până la
100 000 lei.

36. Nerespectarea Imnului de Stat a Republicii Moldova

531
amendă de până la 200 000 lei.

37. Provocarea publicului prin gesturi și cuvinte

54.1
suspendată de la 3 meciuri și o amendă în sumă de cel puţin
5000 lei.
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38. Provocarea publicului de la stadion la violențe și încăierări

54.2

39. Discriminarea, denigrarea sau comportament
xenofob, ofensator manifestat public, pe motive
de rasă, culoare, limbă, religie, sex, origine
etnică (jucător, antrenor, oficial)

55.1

40. Afișarea de sloganuri rasiste, comportamente
rasiste sau disprețuitoare ale spectatorilor la un
meci

55.2

41. Constrângerea

56

a) dacă autorul este un jucător sau antrenor, cu măsura
suspendării de la 4 meciuri;
b) dacă autorul este un oficial, cu măsura suspendării de la 6 luni;
şi amendă pentru ambele categorii în sumă de până la
50 000 lei

Suspendare pentru 6 meciuri la orice nivel, în cazul jucătorilor,
echipei tehnice şi antrenorilor şi minimum 6 luni pentru oficiali.
Suplimentar, clubul căruia îi aparține făptuitorul va fi sancționat
şi cu amendă de până 100 000 lei,
În funcţie de caracterul circumstanţelor şi împrejurărilor în care a
fost săvârşită abaterea, clubului, căruia îi aparţine făptuitorul,
poate fi sancţionat cu programarea jocurilor fără spectatori până
la 4 etape.
Pentru celelalte persoane, decât cele ce nu aparţin sau sunt
neafiliate la vreun club de fotbal, amenda va constitui până la 50
000 lei.

o amendă de până la 100 000 de lei

cu suspendare de la 4 meciuri, în cazul jucătorilor şi antrenorilor
și de la 3 luni, în cazul oficialilor sau altor persoane
și aplicarea unei amenzi în mărime de cel puțin 10 000 lei
42. Emiterea si folosirea documentelor false

57.1
interzicerea desfăşurării oricăror activităţi legate de fotbal pentru
cel puțin 3 luni
amendă de la 20 000 lei.
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43. Refuzul de a comunica informații

57.2
suspendare de la 3 la 6 meciuri
amendă de la 20 000 lei.

44. Corupție

58.1
Actul de corupție va fi sancţionat în mod cumulativ:
a) cu o amendă de la 10 000 lei;
b) cu interzicerea oricărei activităţi legate de fotbal şi cu
interzicerea accesului pe orice stadion pentru 2 ani;
c) retrogradarea primei echipe a clubului în categoria imediat
inferioară.

45. Participarea direct sau
indirect la pariuri sau alte activități similare

58.4

46. Deținerea de acțiuni sau funcții de conducere la
mai mult de un club participant la competițiile FMF

58.6

47. Încercarea manipulării rezultatului unui meci

59.2

a) amendă de la 20 000 lei
b) interzicerea oricărei activități legate de fotbal pentru 2 ani;

interzicerea oricărei activități legate de fotbal până la încetarea
motivelor de sancționare și amendă de la 30 000 lei.

pentru oficiali, arbitri, jucători, antrenori persoanele fizice:
amendă de la 50 000 lei cu suspendarea din activitatea
fotbalistică minimum pentru 1 (un) an;
- pentru persoanele juridice (cluburi):
amendă de la 200 000 lei,
depunctare minim 6 puncte,
excluderea din campionatul actual,
retrogradarea echipei clubului într-o divizie imediat inferioară.
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48. Organizarea manipulării rezultatului unui meci

59.3
pentru oficiali, arbitri, jucători, antrenori persoanele fizice:
amendă de la 100 000 lei cu suspendarea din activitatea
fotbalistică minim pentru 3 (trei) ani;
- pentru persoane juridice (cluburi): amendă de la 500 000 lei,
15 puncte (depunctarea echipei),
anularea trofeelor sportive, suspendarea din campionatul
actual ori retrogradarea cu o divizie mai inferioară.

49. Expresii obscene, inscripții rasiste, xenofobe scandate de
spectatori

63
amendă
- până la 100 000 lei

50. Aruncarea de obiecte de către spectatori în tribune, pe terenul 64.1
de fotbal

51. Aruncarea de obiecte de către spectatori în tribune, pe terenul 64.2
de fotbal cu lovire

- până la 10 000 lei pentru cluburile din Super Liga;
- până la 5 000 lei pentru cluburile din Liga 1;
- până la 2 000 lei pentru cluburile din Liga 2.

interzicerea admiterii spectatorilor în sectoarele stadionului de
până la 3 (trei) meciuri și amendă
- până la 20 000 lei pentru cluburile din Super Liga;
- până la 10 000 lei pentru cluburile din Liga 1;
- până la 5 000 lei pentru cluburile din Liga 2.

52. Utilizarea de către spectatori a produselor pirotehnice

65.1
- până la 20 000 lei pentru cluburile din Super Liga;
- până la 10 000 lei pentru cluburile din Liga 1;
- până la 5 000 lei pentru cluburile din Liga 2.
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53. Aruncarea de către spectatori a produselor pirotehnice

65.2
- până la 50 000 lei pentru cluburile din Super Liga;
- până la 20 000 lei pentru cluburile din Liga 1;
- până la 10 000 lei pentru cluburile din Liga 2.

54. Aruncarea de către spectatori a produselor pirotehnice cu
lovire

65.3
interzicerea accesului spectatorilor în sectoarele stadionului până
la 3 (trei) meciuri și cu amendă:
a) până la 100 000 lei pentru cluburile din Super Liga;
b) până la 50 000 lei pentru cluburile din Liga 1;
c) până la 20 000 lei pentru cluburile din Liga 2.

55. Introducerea în locurile de desfăşurare a jocurilor de băuturi
alcoolice, obiecte şi materiale explozive, incendiare şi
fumigene, substanţe toxice, halucinogene şi iritante, alte
obiecte ce au fost folosite de spectatori la acţiuni de tulburare
a ordinii publice

66.1

56. Distrugerea obiectelor/bunurilor aflate în incinta stadionului şi
escaladarea gardurilor ce înconjoară terenul de joc

66.2

a) până la 100 000 lei pentru cluburile din Super Liga;
b) până la 20 000 lei pentru cluburile din Liga 1;
c) până la 5 000 lei pentru cluburile din Liga 2.

cu interzicerea accesului spectatorilor în sectoarele stadionului
până la 3 (trei) meciuri și amendă:
a) până la 50 000 lei pentru cluburile din Super Liga;
b) până la 20 000 lei pentru cluburile din Liga 1;
c) până la 5 000 lei pentru cluburile din Liga 2.

57. Violenţe asupra persoanelor, pătrunderea în teren,
împiedicarea prin orice mijloace a activităţii sau acţiunii
forţelor de ordine şi conflictul cu acestea

66.3
interzicerea accesului spectatorilor în sectoarele stadionului de
până la 3 (trei) meciuri și amendă:
a) până la 50 000 lei pentru cluburile din Super Liga;
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b) până la 20 000 lei pentru cluburile din Liga 1;
c) până la 5 000 lei pentru cluburile din Liga 2.

58. Nerespectarea de către clubul gazdă a condițiilor de
organizare a meciului, inclusiv neasigurarea oaspeților cu
teren de antrenament, nepregătirea terenului pentru meci,
neasigurarea asistenţei medicale, a prezenţei organelor ordinii
publice la stadion, lipsa copiilor de mingi, fapt ce a determinat
neînceperea sau oprirea meciului

67.2

59. Nerespectarea măsurilor de ordine, inclusiv neasigurarea
protecţiei pentru spectatori, jucători şi oficialii de meci

67.3

60. Nerespectarea condițiilor de organizare a meciului

67.4

a) până la 20 000 lei în cazul cluburilor din Super Liga;
b) până la 10 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1;
c) până la 5 000 lei pentru cluburile din Liga 2.
În caz de săvârşire repetată pe parcursul unui sezon
competiţional a acestei abateri disciplinare se va aplica o
amendă dublă celei prevăzute mai sus.

a) de la 20 000 la 40 000 lei în cazul cluburilor din Super Liga;
b) de la 5 000 la 10 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1;
c) de la 3000 la 6000 lei în cazul cluburilor din Liga 2.

a) până la 20 000 lei în cazul cluburilor din Super Liga;
b) până la 10 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1;
c) până la 3000 lei în cazul cluburilor din Liga 2.
61. Neînceperea sau oprirea jocului din cauza
instalației de nocturnă

67.5
pierderea jocului prin forfait, dacă nu s-a remediat defecţiunea în
maxim 60 de minute.
a) 10 000 lei în cazul cluburilor din Super Liga;
b) 5 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1.

62. Neparticipare la conferințe de presă și interviuri obligatorii
pentru Divizia Națională

68

63. Nerespectarea de către echipele participante în campionat a
programului de legitimare

69.1

Amendă până la 10 000 lei.

a) 10 000 lei în cazul cluburilor din Super Liga;
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b) 5 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1;
c) 1 000 lei în cazul cluburilor din Liga 2.
64. Lipsă antrenor calificat corespunzător pe banca
de rezerve

69.2

65. Nerespectarea termenului de 60 de zile de angajare a unui
nou antrenor principal în caz de demitere sau demisionare a
antrenorului principal

69.3

66. Executarea îndatoririlor antrenorului principal de către o
persoană neautorizată

69.4

a) 5000 lei în cazul cluburilor din Super Liga;
b) 2000 lei în cazul cluburilor din Liga 1;
c) 500 lei în cazul cluburilor din Liga 2.

a) 10 000 lei în cazul cluburilor din Super Liga;
b) 3 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1;
c) 500 lei în cazul cluburilor din Liga 2.

suspendare de până la 6 etape pentru persoana vinovată de
încălcare și amendă
a) 10 000 lei în cazul cluburilor din Super Liga;
b) 3 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1;
c) 1 000 lei în cazul cluburilor din Liga 2.

67. Neîndeplinirea prevederilor Regulamentului Campionatului și
Cupei RM referitor la organizarea ședinței tehnice înainte de
meci

69.5

68. Prezentarea la meci a echipei fără medic legitimat și calificat
corespunzător

69.6

69. Introducerea şi folosirea în suprafaţa tehnică a obiectelor,
instalaţiilor şi dispozitivelor de sonorizare, luminescente etc

69.7

a) 5 000 lei în cazul cluburilor din Super Liga;
b) 3 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1;
c) 1 000 lei în cazul cluburilor din Liga 2.

a) 5 000 lei în cazul cluburilor din Super Liga;
b) 2 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1;
c) 500 lei în cazul cluburilor din Liga 2.
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sau oricare alt dispozitiv interzis de regulile jocului IFAB,
regulamentele FIFA, UEFA, FMF şi legislaţia în vigoare a
Republicii Moldova

suspendare de până la 6 etape pentru persoana vinovată de
încălcare şi cu amendă pentru clubul vinovat:
a) 10 000 lei în cazul cluburilor din Super Liga;
b) 2 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1;
c) 1 000 lei în cazul cluburilor din Liga 2.

70. Neprezentarea în echipament regulamentar

69.8
înfrângere tehnică (0-3), și cu amendă
a) 10 000 lei în cazul cluburilor din Super Liga;
b) 5 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1;
c) 1 000 lei în cazul cluburilor din Liga 2.

71. Neasigurarea mingilor de joc

69.9
a) 10 000 lei în cazul cluburilor din Super Liga;
b) 5 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1;
c) 3 000 lei în cazul cluburilor din Liga 2.

72.

69.10
Necompletarea raportului de meci în termenii prevăzuți de
Regulamentul Campionatului si al Cupei MD

73.

a) până la 10 000 lei în cazul cluburilor din Super Liga;
b) până la 3 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1;
c) până la 1000 lei în cazul cluburilor din Liga 2.
69.11

Interdicția accesului și dreptului de a filma și înregistra meciul
de fotbal
74. Nerespectarea de către cluburi a prevederilor
„Regulamentului tehnic al Campionatului RM la fotbal”,
„Regulamentului tehnic al Cupei RM la fotbal”

amendă de 10 000 lei.

69.12
amendă de până la 250 000 lei.
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75. Nerespectarea de către cluburi a prevederilor
„Regulamentului privind drepturile comerciale în cadrul
Campionatului RM la fotbal”, „Regulamentului tehnic al Cupei
RM la fotbal”
76.
Refuzul sau omisiunea aplicării hotărârii/deciziei

69.13
amendă de până la 2 000 000 lei.

70

77. Nerespectarea de către oficialii de meci a obligației de a
81.2
menționa în rapoartele întocmite orice abatere disciplinară de
care au luat cunoștință în exercitarea atribuțiilor lor

Anexa modificată în baza Hotărârii nr 227 al Comitetului de Urgență din 01.08.2022

De la 10 000 la 20 000 lei

Suspendare până la 6 etape

