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DEFINIȚII: 
 

1. Agent de fotbal: persoană fizică sau juridică care, contra cost sau gratuit, reprezintă 

jucători si/sau cluburi în negocieri în vederea încheierii unui contract de muncă sau reprezintă cluburi în 

negocieri în vederea încheierii unui acord de transfer. 

 

2. Club: membru al FMF sau membru al unei ligi recunoscute de către FMF, care participă 

cu cel puțin o echipă într-o competiție desfășurată sub egida FMF. 

 

 

3. Cod: Codul de Disciplină și Etică al Federației Moldovenești de Fotbal ce reglementează 

aspectele de disciplină și etică. 

 

4. Jucător: jucător de fotbal înregistrat de către FMF. 

 

 

5. Fan/suporter: persoană susținătoare și simpatizantă 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 prin aflarea în incinta tribunei stadionului rezervată pentru 

fani/suporteri 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. 

 

6. FMF: Federația Moldovenească de Fotbal. 

 

 

7. Meci: un meci de fotbal în întregime, inclusiv un meci rejucat și/sau amânat, prelungiri și 

lovituri de departajare. Pentru a evita orice dubiu, un meci începe cu deschiderea stadionului pentru 

spectatori și se încheie cu închiderea stadionului pentru spectatori. 

 

8. Membru: persoană juridică care a fost admisă în calitate de membru al FMF de către 

Congres, conform prevederilor Statutului FMF. 

 

 

9. Oficial: persoană cu funcții de conducere a FMF, membru al unui comitet sau comisii, 

oficial de meci, antrenor, delegat sau orice altă persoană responsabilă cu atribuții tehnice, medicale sau 

administrative din cadrul FMF, a ligii sau a unui club, a asociației teritoriale sau de profil, precum și orice 

altă persoană obligată să respecte Statutul FMF (cu excepția jucătorilor, agențiilor de fotbal și agenților 

de meci). 

 

10. Oficial de meci: arbitrul, arbitrii asistenți, al patrulea oficial, delegatul de meci, 

observatorul de arbitri, persoana responsabilă pentru siguranță şi alte persoane desemnate de organizator 

să îndeplinească atribuții şi responsabilități în legătură cu un meci. 

 

 

11. Organ judiciar: organele FMF competente de luare a deciziilor în materie disciplinară, 

potrivit prevederilor prezentului Cod: Comisia de Disciplină,  Comisia de Etică, Comisia de Apel. 
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12. Parte afiliată (asociată): orice parte conexă cu persoana/persoanele obligate să respecte 

prezentul Cod, va fi considerată parte afiliată (asociată), dacă îndeplinește cel puțin unul din următoarele 

criterii: 

a. reprezentant și angajat; 

b. soț și partener de familie; 

c. persoana fizică care împarte aceeași gospodărie, indiferent de relația personală a acestuia cu 

persoana obligată să respecte prezentul Cod; 

d. membrii apropiați ai familiei, adică alți membri ai familiei cu care au o relație strânsă până la 

gradul al treilea de rudenie; 

e. persoană juridică, parteneriat sau orice altă instituție fiduciară, dacă persoana obligată să respecte 

prezentul Cod sau persoana care primește un avantaj necuvenit: 

i. deține o funcție de conducere în cadrul acelei entități, parteneriatului sau instituției fiduciare; 

ii. controlează direct sau indirect entitatea, parteneriatul sau instituția fiduciară; 

iii. este beneficiar al entității, al parteneriatului sau al instituției fiduciare; sau 

iv. prestează servicii în numele unei astfel de entități, a parteneriatului sau instituției fiduciare, 

indiferent de existența unui contract formal. 

 

Notă: Termenii care se referă la persoane fizice includ ambele sexe. Orice termen la singular se 

aplică și la numărul plural și invers. 
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DISPOZIȚII GENERALE 

 
Articolul 1. Obiectul de reglementare 
 

1.1. Obiectul prezentului Cod rezidă în asigurarea respectării obiectivelor FMF, astfel cum sunt 

consfințite la art. 2 din Statutul FMF 

 

1.2. Prezentul Cod stabilește încălcările care constituie abateri de la prevederile Statutul și  

Regulamentele în vigoare ale FMF, determină sancțiunile aplicabile și reglementează procedura în materie 

disciplinară. 

 

1.3. La elaborarea prezentului Cod au fost luate în considerare prevederile Codului Disciplinar 

FIFA, dispozițiile Codului de Etică FIFA şi normele Regulamentului Disciplinar UEFA. 

 

1.4. În cazul în care dispozițiile prezentului Cod nu reglementează anumite situați sau sunt 

contrare reglementărilor FIFA/UEFA în materie, se vor aplica, în mod corespunzător, reglementările 

FIFA/UEFA. 

 

Articolul 2. Domeniul de reglementare 
 

2.1.  Prezentul Cod se aplică: 

 

(a) oricărui meci și oricărei competiții organizate de FMF, precum și tuturor activităților legate de 

fotbal desfășurate pe teritoriul aflat sub auspiciul FMF, chiar dacă nu au legătură directă cu un meci; 

(b) oricărei conduite, alta decât cea prevăzută în mod specific de alte reglementări, care dăunează 

integrității și reputației fotbalului, în special comportamentul ilegal, imoral și lipsit de etică al persoanelor 

obligate să respecte prezentul Cod, regulamentele, directivele și deciziile FMF, UEFA și FIFA; 

(c) oricărei încălcări a obiectivelor statutare și reglementărilor FMF, care nu intră sub jurisdicția 

niciunui alt organ FMF. 

 

Articolul 3. Aplicarea asupra persoanelor 
 

3.1.Următoarele persoane fizice și juridice se află sub incidența prezentului Cod și sunt obligate să 

îl respecte: 

 

(a) membrii FMF; 

(b) membrii indirecți FMF, participanți în competițiile organizate de FMF, care nu se atribuie la 

categoria menționată supra, dar se obligă expres să respecte Statutul și Regulamentele FMF;  

(c) oficiali; 

(d) jucători; 

(e) oficiali de meci; 

(f) agenți de fotbal; 

(g) orice persoană  aleasă, desemnată sau autorizată de FMF să exercite o funcție, în special în ceea 

ce privește un meci, o competiție sau orice eveniment organizat de FMF. 

 

3.2. Persoanele menționate la pct. 3.1. recunosc statutele și regulamentele FIFA/UEFA/FMF, 

precum și ”Legile Jocului” emise de IFAB. 
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3.3. Dacă în timpul procedurii o persoană, care este obligată să respecte prezentul Cod, încetează 

să-și exercite funcția sau, după caz, să-și desfășoare activitatea, organul judiciar rămâne competent să 

investigheze și să judece conduita sa. Comisia judiciară competentă poate suspenda procedura sau poate 

lua o decizie cu privire la fondul cauzei, precum și poate impune sancțiuni corespunzătoare. 

 

Articolul 4. Aplicarea în timp  
 

4.1. 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 făptaș. 

 

4.2. Regulile care guvernează procedura se aplică imediat după intrarea în vigoare a prezentului 

Cod, indiferent de data comiterii abaterii. 

 

Articolul 5. Responsabilitatea 
 

5.1. Cu excepția cazului în care reglementările prevăd altfel, pentru încălcările prevăzute în 

prezentul Cod se vor aplica sancțiunile stabilite de acesta, indiferent dacă au fost săvârșite cu intenție sau 

din imprudență, ori 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. 

 

5.2. Cluburile sunt răspunzătoare de acțiunile și de comportamentul fanilor/suporterilor proprii, 

indiferent dacă se află pe teren propriu, în deplasare sau pe teren neutru. 

 

5.3. Cluburile organizatoare sunt responsabile de ordinea şi securitatea în incinta stadionului şi în 

zona adiacentă acestuia, înainte, în timpul şi după terminarea jocului, precum şi pentru orice incident 

produs în legătură cu acesta şi vor fi sancționate, în caz de abatere disciplinară, în conformitate cu 

prevederile prezentului Cod. 

 

5.4. Cluburile răspund direct pentru modul în care sunt executate sancțiunile de către jucătorii și 

oficialii săi, precum și de către alte persoane care le reprezintă. 

 

5.5. Cluburile sunt obligate să refuze accesul în incinta stadionului persoanelor care au fost 

sancționate prin stabilirea unei interdicții în acest sens, precum și să nu angajeze în niciun fel serviciile 

persoanelor cărora li s-a interzis desfășurarea oricărei activități legate de fotbal. 

 

5.6. Distrugerea ori deteriorarea bunurilor aparținând arbitrilor, oficialilor, clubului oaspete, aflate 

în incinta stadionului cu ocazia disputării unui joc, se sancționează cu contravaloarea lucrărilor de 

reparație a bunului deteriorat sau contravaloarea bunului distrus, după caz. Dovada distrugerii/deteriorării 

se face conform legii, iar dovada contravalorii cheltuielilor suportate pentru repararea bunului se face cu 

actele eliberate de entitatea care execută astfel de lucrări. Clubul organizator are obligația de a asigura 

remedierea prejudiciului produs în acest mod. 
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Articolul 6. Tentativa și complicitatea 
 

6.1. Faptele care constituie tentativă sunt pasibile sancționării, conform prevederilor prezentului 

Cod. 

6.2. Poate fi sancționată orice persoană, care ia parte la comiterea unei încălcări, fiind complice, sau 

instigă pe cineva să facă acest lucru, fiind instigator. 

 

6.3. Organul judiciar va ține cont de gradul de vinovăție al părții implicate și poate reduce sancțiunea 

reieșind din caracterul acțiunilor culpabile efective.  

 

Articolul 7. Deciziile arbitrului 

 

7.1. Deciziile luate de arbitru pe terenul de joc sunt definitive și nu pot fi revizuite de organele 

judiciare FMF. 

 

7.2. În cazurile în care o decizie a arbitrului implică o eroare evidentă (cum ar fi: confundarea 

identității persoanei sancționate),  organul judiciar  FMF poate revizui numai consecințele disciplinare ale 

acelei decizii. În cazul de identitate greșită, procedurile disciplinare pot fi inițiate, în conformitate cu 

prezentul Cod, numai împotriva persoanei care a fost efectiv în culpă. 

 

7.3. Se admite contestația împotriva avertismentului (cartonaș galben) sau a eliminării jucătorului 

de pe terenul de joc după două avertismente (cartonaș roșu), doar dacă arbitrul a confundat identitatea 

jucătorului. 

 

7.4. 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. 

 

7.5. Rămân aplicabile dispozițiile prezentului Cod referitoare la contestațiile împotriva rezultatului 

meciului afectat de decizia unui arbitru, care reprezintă o încălcare evidentă a unei reguli. 

 

Articolul 8. Termenele de prescripție pentru răspunderea disciplinară 
 

8.1. Prescripția înlătură răspunderea disciplinară. Astfel, termenele de prescripție pentru încălcările 

prevăzute de prezentul Cod sunt următoarele: 

 

(a) doi ani, pentru încălcări comise în timpul unui meci; 

(b) zece ani, pentru încălcări ale normelor antidoping(așa cum sunt definite în Regulamentul FIFA 

Anti-Doping); 

(c) cinci ani, pentru toate celelalte încălcări. 

 

8.2. Este imprescriptibilă răspunderea pentru acțiunile legate de manipularea sau fraudarea 

rezultatului unui meci, mită și corupție, violarea integrității fizice sau mintale. 

 

8.3. Termenul de prescripție curge de la data săvârșirii încălcării sau, după caz, din ziua în care 

decizia organelor judiciare FMF, FIFA, UEFA, CAS devine definitivă și executorie. 

 

8.4. În cazul săvârșirii unei noi încălcări de către aceeași persoană, termenul de prescripție se 

calculează pentru fiecare încălcare separat. 
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8.5. În cazul încălcării continue şi al încălcării prelungite, termenul de prescripție curge de la 

data săvârșirii ultimei acțiuni sau a inacțiunii. 

 

8.6. Curgerea termenului de prescripție se suspendă pe perioada desfășurării acțiunilor 

procedurale de orice tip, inclusiv în cazul acțiunii în justiție (civilă sau penală). 

 

8.7. Termenul de prescripție va fi prelungit cu jumătate din durata sa dacă înainte de expirare 

este inițiată o investigație de natură etică. 

 

8.8. Termenul de prescripție curge până la data rămânerii definitive a hotărârii cu privire la 

încălcare. 

 

 

MĂSURI DISCIPLINARE 
 

Articolul 9. Măsuri disciplinare  

 
9.1. Pentru comportament nesportiv, încălcarea Legilor Jocului, precum și a prevederilor Statutului, 

regulamentelor și deciziilor organelor FMF, se vor aplica următoarele măsuri disciplinare:  

 

9.1.1. Pentru persoanele fizice și juridice: 

 

(a) avertizare; 

(b) mustrare; 

(c) amendă; 

(d) restituirea premiilor; 

(e) retragerea unui titlu.  

 

9.1.2. Pentru persoane fizice: 

 

(a) avertisment (cartonaș galben);  

(b) eliminare (cartonaș roșu);  

(c) suspendare pentru un anumit număr de meciuri sau pentru o anumită perioadă; 

(d) interzicerea accesului la vestiare și/sau pe banca de rezerve; 

(e) interzicerea accesului în stadion; 

(f) interzicerea participării la orice activitate legată de fotbal;  

(g) suspendarea de la îndeplinirea unei funcții pentru un anumit număr de meciuri sau pentru o 

perioadă determinată/nedeterminată; 

(h) munca în folosul comunității fotbalistice;  

(j) instruirea de conformare.  
 

9.1.3. Pentru persoane juridice: 

 

(a) interzicerea de a înregistra sau transfera jucători; 

(b) disputarea unui meci fără spectatori sau cu un număr limitat de spectatori; 

(c) disputarea unui meci pe teren neutru; 

(d) interzicerea de a juca pe un anumit stadion; 
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(e) anularea rezultatului unui meci; 

(f) deducerea punctelor; 

(g) retrogradarea într-o categorie inferioară; 

(h) excluderea dintr-o competiție în desfășurare sau din competiții viitoare; 

(i) pierdere prin forfait; 

(j) rejucarea unui meci. 

 

Articolul 10. Sancțiuni specifice aplicabile Asociațiilor Teritoriale 
 

10.1.  Nerespectarea de către Asociațiile Teritoriale a obligațiilor și atribuțiilor ce le revin potrivit 

statutului și regulamentelor FMF, inclusiv neexecutarea deciziilor și hotărârilor FMF/FIFA/UEFA/CAS,  

duc la sancționarea acestora prin următoarele sancțiunii: 

 

(a) suspendarea dreptului de a organiza competiții; 

(b) suspendarea calității de membru FMF; 

(c) excluderea Asociației Teritoriale din rândul membrilor FMF. 

 

10.2. În cazurile prevăzute la pct.10.1, lit. (a) și (b) al prezentului articol, sancțiunile sunt valabile 

pana la data la care persoanele care se fac vinovate de aplicarea sancțiunii față de asociație, sunt excluse 

din cadrul Asociației Teritoriale sau, după caz, pana la remedierea deplină a faptei ce a dus la aplicarea 

sancțiunii. 

 

Articolul 11. Avertizarea 
 

11.1. Avertizarea reprezintă o atenționare asupra unei reguli disciplinare sau a unei reguli de 

conduită (comportament, acțiune sau inacțiune) și înștiințare a persoanei privind obligația de a nu mai 

săvârși încălcări ale reglementărilor din domeniul fotbalului, sub sancțiunea aplicării unor măsuri 

disciplinare mai drastice, în caz de neconformare. 

 

Articolul 12. Mustrarea 
 

12.1. Mustrarea reprezintă sancțiunea disciplinară care constă într-o comunicare scrisă făcută unei 

persoane care a admis încălcări ale reglementărilor din domeniul fotbalului, prin care i se dezaprobă 

vehement faptele. 

 

Articolul 13. Amenda 

 
13.1. Amenda este o sancțiune pecuniară, ce constă în obligarea persoanei care a săvârșit o abatere 

disciplinară la plata unei sume de bani în contul FMF. Amenda se stabilește în lei moldovenești. 

 

13.2. Amenda se aplică persoanelor fizice sau juridice în cuantum de la 100 lei la 2 000 000 lei. 

 

13.3. Cluburile sunt responsabile solidar pentru amenzile impuse jucătorilor şi oficialilor echipei. 

Similar, Asociațiile Teritoriale sunt responsabile solidar pentru amenzilor aplicate oficialilor lor. 

Totodată, Asociațiile Teritoriale nu sunt responsabile pentru plata penalităților aplicate membrilor săi 

afiliați. Părăsirea unui club sau a unei asociații teritoriale de către o persoană fizică nu anulează 

răspunderea solidară. 
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13.4. Pentru abaterile disciplinare specificate în prezentul Cod, precum și în anexa acestuia, sunt 

stabilite cuantumurile minime și maxime ale amenzilor ce pot fi aplicate. Suma concretă a amenzii pentru 

o abatere disciplinară este stabilită de către organul disciplinar, la intima convingere a acestuia, în limitele 

pragurilor stabilite de prezentul Cod și anexa acestuia. Amenda se determină proporțional cu gravitatea 

încălcării disciplinare, ținând seama de identitatea persoanei vinovate, absența încălcărilor disciplinare în 

trecut, natura sistematică a încălcărilor disciplinare, motivele comiterii unei încălcări disciplinare, 

circumstanțele atenuante și agravante, precum și alte împrejurări specifice fiecărui caz. 

 

13.5. Pentru orice încălcare a prevederilor prezentului Cod, amenda poate fi aplicată atât ca 

sancțiune de sine stătătoare, cât și complementar, la discreția și în temeiul deciziei organului judiciar 

competent, reieșind din împrejurările specifice fiecărui caz. 

 

13.6. Organul care stabilește sancțiunea, se pronunță asupra condițiilor și termenelor de plată. Dacă 

amenda este impusă complementar cu o suspendare de la meci, aceasta va fi achitată până la expirarea 

suspendării. 

 

Articolul 14. Restituirea premiilor 
 

14.1. Persoana sancționată prin restituirea unui premiu, va returna beneficiul primit din partea FMF, 

inclusiv sume de bani şi obiecte simbolice (medalii, trofee, etc.). 

 

Articolul 15. Avertismentul (cartonaș galben) 
 

15.1. Avertismentul (cartonaș 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 sancționa comportamentul nesportiv de o gravitate redusă. 

 

15.2. Obținerea a două avertismente în timpul aceluiași meci, determină eliminarea (cartonaș 

roșu indirect) şi, în consecință, suspendarea automată din meciul următor. Cele două avertismente care au 

determinat cartonașul roșu sunt anulate. 

 

15.3. Trei avertismente primite în trei meciuri diferite din cadrul aceleiași competiții organizate 

de FMF, determină suspendarea automată din meciul următor. 

 

15.4. Dacă un meci a fost abandonat, în special din motive de forță majoră, și se reia din minutul 

la care jocul a fost întrerupt, orice avertisment emis înaintea întreruperii meciului rămâne valabil pentru 

restul meciului. În caz dacă meciul nu va fi rejucat, avertismentele primite de echipe vor rămâne în 

vigoare.  

 

15.5. Dacă un jucător, avertizat cu cartonaș galben, săvârșește o altă abatere pentru care este 

sancționat cu eliminare (cartonaș roșu direct) în același meci, cartonașul galben primit în meciul respectiv 

se menține. 

 

15.6. Cartonașul galben primit într-un meci, care ulterior va fi declarat pierdut prin forfait, se 

menține.   

 

15.7. Cartonașele galbene primite în timpul unei competiții sunt transferate de la o etapă la alta, 

exclusiv în cadrul aceleiași competiții, doar pe parcursul sezonului competițional în desfășurare. 
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Articolul 16. Eliminarea (cartonaș roșu) 
 

16.1. Eliminarea este dispoziția dată în timpul jocului de către arbitrul meciului unei persoane, de a 

părăsi terenul de joc și suprafața adiacentă, inclusiv banca de rezerve și spațiul tehnic. Persoana eliminată 

este în drept să ia loc în tribună, cu excepția cazului când are o interdicție de intrare în stadion. 

 

16.2.  În cazul jucătorilor, eliminarea este urmarea unui cartonaș roșu direct sau indirect. Cartonașul 

roșu este considerat direct, dacă sancționează un comportament nesportiv grav și, respectiv, indirect, dacă 

survine în rezultatul acumulării a două cartonașe galbene. 

 

16.3. Un jucător care a fost eliminat va rămâne în vestiarul echipei. Jucătorului i se poate permite 

să stea în tribune, cu condiția asigurării integrității și securității acestuia. El nu va avea dreptul de 

participare la conferința de presă de după meci sau la orice altă activitate media susținută pe stadion. 

 

16.4.  Un oficial care a fost eliminat sau care execută o suspendare a unui meci: 

 

(a) poate să stea în tribune, dar nu în imediata apropiere a terenului, cu condiția asigurării integrității 

și securității acestuia; 

(b) nu are dreptul de acces în vestiar, tunel sau spațiul tehnic, inclusiv banca echipei; 

(c) nu poate comunica sau contacta nicio persoană implicată în meci, prin niciun mijloc; și 

(d) nu are dreptul de participare la conferința de presă de după meci sau la orice altă activitate media 

susținută pe stadion. 

 

16.5. Eliminarea determină o suspendare automată din meciul următor, chiar dacă a fost impusă 

într-un meci care mai târziu a fost abandonat, anulat, sau pierdut prin forfait. Organul judiciar competent  

poate prelungi durata suspendării sau poate aplica alte măsuri disciplinare. 

 

Articolul 17. Suspendarea de la meci 

 
17.1. Suspendarea constă în interzicerea participării la următorul meci, inclusiva accesului la 

vestiare, pe banca de rezerve şi în incinta terenului de joc. 

 

17.2. Pentru antrenori, echipă tehnică și alți oficiali, suspendarea este însoțită întotdeauna de 

sancțiunea interzicerii accesului la vestiarele echipei și ale arbitrilor, în tunel, în incinta terenului și pe 

banca de rezerve. Antrenorii suspendați pot lua loc în tribună și nu au dreptul de a intra în contact cu 

echipa lor. 

 

17.3. Suspendarea aplicată unei persoane care deține multiple funcții, cum ar fi, de jucător - antrenor 

se aplică pentru toate funcțiile deținute. 

 

17.4. De regulă, orice suspendare (a jucătorilor sau a altor persoane) este preluată de la o etapă la 

alta a aceleiași competiții. 

 

17.5. Suspendările de la meci determinate de câteva avertismente impuse unui jucător în diferite 

meciuri ale aceleiași competiții (suspendare automată), nu se transferă în altă competiție. 

 

17.6. Suspendările de la meci (cu excepția suspendărilor automate), care nu au fost executate în 

actualul sezon sportiv, se transferă în următorul sezon sportiv. 
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17.7. Suspendarea ca urmare a cumulului de cartonașe galbene se execută începând cu primul meci 

oficial, în ordinea în care se desfășoară meciurile, în calcul intrând numai meciurile din cadrul competiției 

în care a fost înregistrat cumulul de cartonașe galbene. 

 

17.8. Suspendarea este stabilită în număr de meciuri (etape) pentru jucători, antrenori, echipă 

tehnică şi în număr de luni pentru celelalte persoane fizice.  

 

17.9. La suspendarea stabilită în meciuri, se iau în considerare numai meciurile efectiv jucate. Dacă 

meciul este abandonat, anulat sau sancționat prin pierdere, suspendarea se consideră executată dacă echipa 

căreia îi aparține jucătorul suspendat nu este responsabilă pentru faptele care au condus la abandonul, 

anularea sau pierderea meciului.  

 

17.10. Suspendarea va fi considerată executată dacă un meci este retroactiv pierdut prin forfait,  

deoarece un jucător a participat la meci deși nu era eligibil. Acest lucru este valabil și pentru suspendarea 

aplicată unui jucător care a participat la meci deși nu era eligibil să o facă. 

 

17.11. Suspendarea  cumulată cu o amendă, se va prelungi până la plata integrală a amenzii. 

 

Articolul 18. Interdicția accesului la vestiare şi/sau pe banca de rezervă 

 

18.1. Interzicerea accesului la vestiare îl privează pe cel sancționat de dreptul de a intra la vestiare, 

în tunel, în incinta terenului de joc, în spațiul din imediata apropiere a terenului de joc şi de a lua loc pe 

banca de rezerve, înainte, în timpul și după meci.  

 

Articolul 19. Interdicția accesului în stadion 

 
19.1. Interzicerea accesului în stadion îi restricționează celui sancționat accesul într-un stadion 

anume sau în mai multe stadioane.  

 

Articolul 20. Interdicția de participare la  oricare activitate fotbalistică 

 

20.1. Interdicția de desfășurare a oricărei activități fotbalistice, impusă unei persoane, constă în 

restricționarea exercitării a orice tip de activitate fotbalistică (administrativă, sportivă sau alta) pentru o 

perioadă limitată de timp sau pe viață. 

 

Articolul 21. Interdicția de transfer 
 

21.1. Interzicerea transferurilor împiedică clubul sancționat să înregistreze jucători noi.  

 

Articolul 22. Disputarea unui meci fără spectatori 
 

22.1. Sancțiunea disputării unui meci fără spectatori poate fi totală sau parțială, după cum urmează: 

 

(a) Organul judiciar va dispune închiderea parțială a stadionului în termeni procentuali (de exemplu, 

50%) sau prin identificarea unei anumite zone a stadionului; 

(b) Orice închidere parțială a stadionului pentru accesul spectatorilor nu va afecta alocarea biletelor 

pentru echipele din deplasare sau asigurarea unei zone pentru suporterii echipei din deplasare. 
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22.2. În cazul cluburilor, această sancțiune se va aplica exclusiv în competițiile interne FMF. 

 

Articolul 23. Organizarea unui meci pe teren neutru 

 
23.1. Sancțiunea organizării unui meci pe teren neutru impune clubului obligația de a organiza 

meciul de acasă pe alt stadion, din altă localitate din țară, cu respectarea condițiilor regulamentare privind 

categoria stadionului și alte reglementări ale FMF în acest sens. 

 

 

Articolul 24. Interzicerea organizării de meciuri pe un anumit stadion 

 
24.1. Sancțiunea interzicerii dreptului de organizare a jocurilor pe propriul teren sau stadion, impune 

clubului obligația de a organiza jocul pe un alt teren sau stadion, cu respectarea condițiilor regulamentare 

privind categoria stadionului şi alte reglementări ale FMF în acest sens. 

 

Articolul 25. Anularea rezultatului unui meci 
 

25.1. Rezultatul unui meci se consideră anulat atunci când rezultatul obținut pe terenul de joc nu 

este luat în considerare. 

 

Articolul 26. Excluderea din competiție 
 

26.1. Excluderea din competiție constă în interzicerea dreptului unui club de a participa la 

competițiile în curs și/sau la cele viitoare, organizate de FMF. 

 

Articolul 27. Retrogradarea 

 

27.1. Retrogradarea constă în transferul echipei într-o categorie competițională inferioară. 

 

Articolul 28. Depunctarea 

 
28.1. Echipa poate fi sancționată cu reducerea punctelor acumulate în cadrul campionatului în curs 

și/sau din cele aferente campionatului imediat următor. 

 

Articolul 29. Forfait 
 

29.1. Echipele sancționate prin forfait se consideră că au pierdut meciul cu scorul de 3-0. 

 

29.2. Dacă diferența de goluri la sfârșitul meciului respectiv este mai mare de 3-0, pentru echipa 

nesancționată, se va menține rezultatul din teren. 

 

Articolul 30. Rejucarea unui meci 
 

30.1. Un meci poate fi rejucat dacă nu a putut avea loc sau nu a putut fi jucat integral, din alte motive 

decât forța majoră, datorită comportamentului unei echipe sau altor circumstanțe, pentru care o asociație 

sau un club sunt răspunzători. 
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Articolul 31. Munca în folosul comunității fotbalistice 

 

31.1. Organul judiciar al FMF poate dispune față de o persoană fizica, aplicarea muncii în folosul 

comunității fotbalistice. 

 

Articolul 32. Instruirea de conformare 

 
32.1. Organul judiciar al FMF poate dispune față de o persoană fizica, obligațiunea de a urma cursuri 

de instruire privind conformitatea cu privire la domeniile necesare și orice legi, reglementări și politici 

aferente. 

 

 

 

 

APLICAREA MĂSURILOR DISCIPLINARE  
 

Articolul 33.  Regulile generale pentru aplicarea măsurilor disciplinare 

33.1. O persoană găsită vinovată de o abatere disciplinară, va fi sancționată echitabil, în limitele 

prevăzute de prevederile prezentului Cod. 

 

33.2. Organul judiciar FMF care pronunță sancțiunea, stabilește tipul și durata acesteia. 

 

33.3. Dacă nu se prevede altfel, durata sancțiunii este în toate cazurile limitată. 

 

33.4. O măsură disciplinară mai strictă, decât cea prevăzută de prevederile prezentul Cod, pentru o 

încălcare disciplinară comisă, poate fi aplicată pentru o combinație de încălcări disciplinare. 

 

33.5. Pentru individualizarea măsurilor disciplinare, organul judiciar FMF va lua în considerare toți 

factorii relevanți cazului, inclusiv:  

 

(a) natura abaterii disciplinare și gravitatea acesteia; 

(b) identitatea persoanei vinovate de o încălcare disciplinară, lipsa încălcărilor disciplinare în trecut; 

(c) caracterul sistematic al încălcărilor disciplinare; 

(d) motivele comiterii abaterii disciplinare; 

(f) circumstanțele atenuante și agravante; 

(g) interesul substanțial în a descuraja abateri similare; 

(h) asistența persoanei vinovate și cooperarea cu organul judiciar FMF; 

(i) gradul de vinovăție a făptașului;  

(j) măsura în care persoana vinovată își asumă responsabilitatea;  

(k) atenuarea vinovăției prin restituirea avantajului primit, acolo unde este cazul; 

(l) alte circumstanțe relevante pentru aplicarea sancțiunilor disciplinare. 

 

33.6. Consecințele circumstanțelor care atenuează sau agravează răspunderea disciplinară sunt 

următoarele:  
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(a) în cazul în care există circumstanțe atenuante în săvârșirea abaterii, sancțiunea aplicată poate fi 

la nivelul minim prevăzut pentru abaterea respectivă;  

(b) în situația în care există circumstanțe agravante, sancțiunea aplicată se poate majora până la 

maximul special al abaterii respective, la care se poate adăuga un spor de până la 1/2 din maximul 

sancțiunii prevăzut pentru abaterea respectivă, fără a se depăși maximul general prevăzut în prezentul 

Cod. 

(c) în caz de concurs între cauzele de agravare şi cele de atenuare, sancțiunea se stabilește ținându-

se cont de circumstanțele agravante și atenuante, inclusiv de starea de recidivă, fără ca sancțiunea aplicată 

să fie mai mică decât minimul special prevăzut pentru abaterea respectivă;  

(d) orice împrejurare reținută drept circumstanță atenuantă sau agravantă urmează să fie indicată în 

decizie. 

 

33.7. Dacă victima unei abateri disciplinare este un oficial de meci, sancțiunea care urmează a fi 

stabilită va fi majorată cu jumătate (+50%). Această regulă nu se aplică încălcărilor care, prin definiție, 

pot fi comise numai față de oficialii de meci. 

 

33.8. Pentru încălcarea prevederilor regulamentelor, codurilor sau altor norme obligatorii ale FMF, 

organul judiciar competent poate aplica oricare din sancțiunile prevăzute în prezentul Cod. 

 

33.9. Măsurile disciplinare prevăzute în prezentul Cod pot fi combinate. 

 

33.10. Organul judiciar FMF poate recomanda Secretariatului General FMF să transmită 

autorităților publice competente informații cu privire la un anumit caz de abatere disciplinară. 

 

33.11. În exercitarea atribuțiilor sale discreționare, organul judiciar al FMF poate reduce măsura 

disciplinară care urmează să fie impusă sau chiar să renunțe cu totul la aceasta, în situații excepționale și 

cu respectarea valorilor și a principiilor fundamentale legale ale FIFA, dacă este de părerea că informațiile 

furnizate de partea acuzată au fost decisive în descoperirea sau stabilirea unei încălcări a regulamentelor 

FMF. 

 

Articolul 34. Recidiva 
 

34.1. Se califică drept recidivă încălcarea repetată pentru care o persoană este supusă sancțiunilor 

disciplinare, dacă este săvârșită în interiorul următoarelor perioade: 

 

(a) un an competițional, dacă încălcarea vizează suspendarea participării la competiții până la două 

meciuri inclusiv; 

(b) zece ani calendaristici, dacă încălcarea vizează manipularea rezultatelor meciurilor, fraudă, mită 

sau a oricărei manifestări de corupție; 

(c) doi ani calendaristici, dacă încălcarea implică ordinea și siguranța în timpul meciurilor; 

(d) trei ani calendaristici, pentru toate celelalte tipuri de încălcări. 

 

34.2. Nu constituie recidivă sancțiunile aplicate jucătorilor pentru cumul de cartonașe galbene, 

pentru eliminarea după două cartonașe galbene în același joc şi cazurile de sancționarea jucătorilor de 

către cluburi. 

 

34.3. Ca excepție, se consideră repetate următoarele încălcări: 
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(a) un (1) cartonaș roșu (încălcare care se pedepsește), precedat de patru (4) cartonașe galbene date 

pe parcursul competiției; 

(b) patru (4) cartonașe galbene date în patru (4) meciuri diferite (încălcare care se pedepsește) 

precedată de alte patru (4) cartonașe galbene date în patru (4) meciuri în timpul competiției respective; 

(c) un (1) cartonaș roșu (încălcare care se pedepsește), precedat de unul sau câteva cartonașe roșii 

date pe parcursul a patru (4) meciuri anterioare, indiferent de competiția în care se joacă meciurile; 

(d) dacă un organ judiciar al FMF a impus o sancțiune financiară în mărime de 10 000 (zece mii) 

lei sau mai mult, sau o sancțiune temporară de patru (4) meciuri sau patru (4) luni, sau mai mult, unei 

persoane sancționate în doi (2) ani precedenți comiterii încălcării respective. 

 

34.4. Recidiva va fi considerată o circumstanță agravantă, permițând organului judiciar FMF să 

depășească limita maximă prevăzută pentru încălcarea regulii relevante, așa cum este specificat în 

prezentul Cod. 

 

Articolul 35. Abateri concurente 

 
35.1. Dacă se săvârșesc mai multe abateri disciplinare, organul judiciar va aplica sancțiunea 

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. 

 

35.2. 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 interdicții de acces în 

stadion, etc. ) ca urmare a una sau mai multe încălcări.  

 

35.3. În astfel de cazuri, organul  judiciar FMF poate aplica o amendă care depășește maximul 

general de 2 000 000 de lei, prevăzut de  art. 13 al prezentului Cod.  

 

Articolul 36. Suspendarea aplicării măsurilor disciplinare 
 

36.1. Dacă circumstanțele excepționale ale cauzei permit sau în cazuri de gravitate mică, organul 

judiciar poate decide suspendarea totală sau parțială a aplicării unei măsuri disciplinare. 

 

36.2. Prin suspendarea punerii în aplicare a sancțiunii, organul judiciar impune persoanei 

sancționate un termen de probă de la unu la cinci ani. 

 

36.3. În cazul în care persoana care beneficiază de o sancțiune suspendată săvârșește o altă abatere 

de natură și gravitate similară în timpul perioadei de probă, suspendarea se revocă de către organul judiciar 

și sancțiunea se aplică fără a aduce atingere vreunei sancțiuni suplimentare aplicate pentru noua încălcare. 

 

36.4. Măsurile disciplinare privind încălcările regulilor antidoping sau cele legate de manipularea 

meciurilor nu pot fi suspendate. 

 

Articolul 37. Sancțiuni pronunțate în perioade de timp  

sau număr de jocuri: calculul executării 

 
37.1. Executarea unei sancțiuni pronunțate în luni este întreruptă pe perioada pauzelor 

competiționale dintre tur și retur sau dintre două ediții ale campionatului. 
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37.2. 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. 

 

ABATERI DISCIPLINARE 

ÎNCĂLCĂRI ALE LEGILOR JOCULUI 

 

Articolul 38. Comportament ofensator și  

încălcarea principiului fair-play 

 
38.1. Cluburile, jucătorii, oficialii și orice alt membru și/sau persoană care desfășoară o funcție în 

numele cluburilor, sunt obligați să respecte Legile Jocului, Statutele FIFA, UEFA și FMF, inclusiv 

regulamentele, directivele, circularele și deciziile acestora, precum și principiile loialității, integrității și 

fair-play. 

 
38.2. Pot fi sancționate următoarele acțiuni/inacțiuni: 

 
(a) încălcarea regulilor de conduită decentă; 

(b) insultarea unei persoane fizice sau juridice în orice mod, în special prin folosirea de gesturi și 

semne obscene, sau limbaj jignitor; 

(c) utilizarea unui eveniment sportiv pentru demonstrații cu caracter nesportiv; 

(d) adoptarea unui comportament care dăunează imaginii fotbalului și/sau a FMF; 

(e) falsificarea prin modificarea activă a vârstei jucătorilor care figurează pe legitimațiile prezentate 

în cadrul competițiilor cu limită de vârstă; 

(f) orice altă conduită (acțiune sau inacțiune), care este considerată de organul judiciar drept o 

încălcare a prevederilor prezentului Cod. 

 

 

DEZORDINE LA MECIURI ȘI COMPETIȚII 

 

Articolul 39. Abateri sancționate cu avertisment (cartonaș galben) de arbitru 

 

39.1. Un jucător este avertizat prin cartonaș galben atunci când comite una din următoarele abateri: 

(a) dă dovadă de comportament nesportiv; 

(b) își manifestă dezaprobarea față de deciziile arbitrului prin vorbe și/sau gesturi nesportive; 

(c) încalcă repetat Legile Jocului; 

(d) întârzie reluarea jocului; 

(e) nu respectă distanța regulamentară la executarea loviturilor libere şi la loviturile de colț; 

(f) intră sau reintră în terenul de joc fără permisiunea arbitrului; 

(g) părăsește intenționat terenului de joc fără încuviințarea arbitrului; 

(h) în caz de simulare. 

 

Articolul 40. Abateri sancționate cu suspendare 

 

40.1. Un jucător va fi suspendat pentru săvârșirea uneia dintre următoarele abateri prevăzute de 

Legile Jocului, după cum urmează: 
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(a) împiedicarea marcării unui gol de către echipa adversă sau oprirea unei ocazii clare de a marca 

prin jucarea intenționată a mingii cu mâna (cu excepția cazului când portarul joacă în propria 

suprafață de pedeapsă), se sancționează cu suspendare pentru un meci și amendă în mărime 

de: 

 

i. 400 lei  în cazul jucătorilor din Super Liga; 

ii. 200 lei în cazul jucătorilor din Liga 1; 

iii. 100 lei în cazul jucătorilor din Liga 2. 

 

(b) oprirea unei ocazii clare de a marca, a unui adversar aflat în atac care se deplasează spre poarta 

adversă prin comiterea unei greșeli sancționabile cu lovitură liberă sau lovitură de pedeapsă (penalty), se 

sancționează cu suspendare pentru un meci și amendă în mărime de: 

 

i. 400 lei  în cazul jucătorilor din Super Liga; 

ii. 200 lei în cazul jucătorilor din Liga 1; 

iii. 100 lei în cazul jucătorilor din Liga 2. 

 

(c) primirea a două avertismente în cursul aceluiași meci, se sancționează cu suspendare pentru un 

meci și amendă în mărime de: 

 

i. 400 lei  în cazul jucătorilor din Super Liga; 

ii. 200 lei în cazul jucătorilor din Liga 1; 

iii. 100 lei în cazul jucătorilor din Liga 2. 

 

40.2. 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 sancționează cu suspendare de până la 3 (trei) 

meciuri și amendă: 

 

i. de la 600 lei până la 3 000 lei, în cazul jucătorilor din Super Ligă; 

ii. de la 400 lei până la 2 000 lei, în cazul jucătorilor din Liga 1; 

iii. de la 200 lei până la 1 000 lei, în cazul jucătorilor din Liga 2. 

 

40.3. 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 (prin utilizarea palmei, cotului, brațului, 

pumnului, capului, piciorului ori călcarea adversarului), mușcarea, aruncarea obiectelor și a mingii,  

precum și alte cazuri de comportament agresiv, se sancționează cu: 

 

(a) suspendare până la 4 (patru) meciuri, dacă nu a produs vătămare fizică, și amendă  de la              

2 000 lei până la 15 000 lei; 

 

(b) (b) suspendare pentru 6 meciuri dacă a produs orice tip de vătămare fizică, cu excepția 

formelor grave; 

 

(c) suspendare pentru 7 meciuri în caz dacă vătămarea fizică a avut un caracter intenționat, fiind 

produs orice tip de vătămare fizică, cu excepția formelor grave; 

 



 CODUL DE DISCIPLINĂ ȘI ETICĂ 

AL FEDERAȚIEI MOLDOVENEȘTI DE FOTBAL 

 
 

21 

 

(d) suspendare de la 8 la 10 meciuri, dacă intenționat sau neintenționat, a produs vătămare fizică 

gravă; 

 

(e) suspendare pentru 12 meciuri în caz de recidivă. 

 

40.3.1. În cazurile prevăzute de lit. lit. (b), (c), (d) și (e) din pct. 40.3, în funcție de gravitatea şi 

consecințele abaterii disciplinare, organul judiciar va aplica și o amendă de până la 50 000 lei, dar nu mai 

puțin de limitele minime stabilite la lit. (a) ale punctului prenotat. 

 

40.3.2. În caz dacă 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, dar nu mai puțin de limitele minime 

stabilite la lit. (a) din pct. 40.3. 

 

40.3.3. Dacă lovirea a produs vătămarea fizică a oficialului, oficialului de meci, suspendarea va fi 

de la 1 an la 2 ani şi  amendă de până la 70 000 lei, dar nu mai puțin de limitele minime stabilite la lit. 

(a) din pct. 40.3. 

 

40.3.4. Dacă lovirea a produs vătămarea fizică gravă a oficialului, oficialului de meci, sancțiunea 

aplicată va fi excluderea din activitatea competițională sau fotbalistică, în totalitate, şi  amendă de până 

la 70 000 lei, dar nu mai puțin de limitele minime stabilite la lit. (a) din pct. 40.3. 

 

40.4. Comportamentul violent precum bruscarea, efectuată prin tragere, împingere, ținere ori alte 

acțiuni asemănătoare, se sancționează prin suspendare de la 2 la 4 meciuri. 

 

40.4.1. Pentru bruscarea și/sau constrângerea oficialilor de meci se aplică suspendare de la 6 la 8 

meciuri și amendă de la 2 000 lei până la 15 000 lei. 

 

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

oficial, se sancționează cu  suspendare de la 4 la 8 meciuri și amendă de la 2000 lei până la 15 000 lei. 

 

40.6. Folosirea unui limbaj sau a unor gesturi jignitoare, injurioase sau grosolane se pedepsește cu 

suspendare de la 3 la 6 meciuri și amendă de la 2 000 lei până la 15 000 lei. 

 

40.7.  Primirea în mod intenționat  a unui cartonaș galben sau roșu, de ex. pentru a fi suspendat pentru 

un meci viitor și pentru a avea în cele din urmă un palmares curat, se sancționează cu suspendare de la 

unul  până la 3 meciuri. 

 

40.8. Acționarea cu  intenția evidentă de a determina un arbitru de meci să ia o decizie incorectă sau de 

a-și susține eroarea de judecată și, prin urmare, de a-l determina să ia o decizie incorectă, se 

sancționează cu suspendare de la  2  până la 6 meciuri.  

 

 

Articolul 41. Participarea neregulamentară la meci 

 
41.1. Folosirea neregulamentară la meci a unui jucător neinclus în raportul de meci, neînregistrat 

sau înregistrat la un alt club, înregistrat 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 mărime de: 
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i. 10 000 lei pentru cluburile din Super Ligă; 

ii. 7 000 lei pentru cluburile din Liga 1; 

iii. 4 000 lei pentru cluburile din Liga 2. 

 

 

41.2. Folosirea într-un joc oficial a unui jucător suspendat sau fără drept de joc, se sancționează în 

cazul clubului, cu pierderea jocului prin forfait și amendă în mărime de: 

 

i. 3 000 lei pentru cluburile din Super Ligă; 

ii. 2 000 lei pentru cluburile din Liga 1;  

iii. 1 000 lei pentru cluburile din Liga 2. 

 

41.3. Dacă un jucător suspendat este înscris în raportul de meci ca rezervă, dar nu participă efectiv 

la meci, clubul respectiv va fi sancționat cu amendă în mărime de: 

 

i. 2 000 lei în cazul cluburilor din Super Ligă; 

ii. 1 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1; 

iii. 500 lei în cazul cluburilor din Liga 2. 

 

41.4. Efectuarea unui număr neregulamentar de schimbări de jucători, se sancționează cu pierderea 

jocului prin forfait și amendă în mărime de: 

 

i. 3 000 lei în cazul cluburilor din Super Ligă; 

ii. 1 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1; 

iii. 500 lei în cazul cluburilor din Liga 2. 

 

41.5. Pentru refuzul unui jucător de a se conforma dispozițiilor arbitrului privind verificarea 

identității acestuia, clubul căruia îi aparține jucătorul se sancționează cu amendă în mărime de: 

 

i. 10 000 lei în cazul cluburilor din Super Ligă; 

ii. 7 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1; 

iii. 4 000 lei în cazul cluburilor din Liga 2. 

 

Articolul 42. Refuzul de a părăsi terenul de joc 

 
42.1. Jucătorul, antrenorul sau alt oficial care refuză să părăsească 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 

sancționează cu suspendare de la 2 la 6 meciuri și amendă: 

 

i. de la 1 000 lei până la 5 000 lei în cazul jucătorilor, antrenorilor, oficialilor din Super Ligă; 

ii. de la 700 lei până la 3 000 lei în cazul jucătorilor, antrenorilor, oficialilor din Liga 1; 

iii. de la 400 lei până la 1 000 lei în cazul jucătorilor, antrenorilor, oficialilor din Liga 2. 

 

Articolul 43. Neprezentarea, întârzierea la meci, refuzul de a relua jocul 

 
43.1. Dacă un meci nu poate avea loc sau nu poate fi jucat integral din cauza unei echipe sau a 

comportamentului pentru care poartă răspundere un club, cu excepția situațiilor de forță majoră, clubul 
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vinovat se sancționează cu amendă în mărime de la 3 000 până la 50 000 lei, iar meciul va fi pierdut 

prin forfait sau rejucat.  

 

43.2. În cazul nedisputării meciului din motivul neprezentării echipei, întârzierea la meci peste 

termenul regulamentar, neprezentarea carnetelor de înregistrare, necompletarea raportului de meci în 

programul electronic COMET FMF sau prezentarea cu mai puțin de 7 jucători înregistrați cu drept de joc, 

se sancționează cu pierderea jocului prin forfait și amendă: 

 

i. de la 10 000 lei până la 50 000 lei în cazul unui meci din Super Ligă; 

ii. de la 5 000 lei până la 10000 lei în cazul unui meci din Liga 1; 

iii. de la 3 000 lei până la 5000 lei în cazul meciului din Liga 2. 

 

43.3. Pentru nedisputarea a două meciuri din cadrul aceleiași ediții a campionatului de seniori,  pe 

baza motivelor indicate în pct. 43.1. și pct. 43.2., pe lângă pedepsele stabilite conform punctelor prenotate, 

echipele se sancționează cu excluderea din campionat și retrogradarea: 

 

i. cu trei trepte competiționale în cazul echipelor din Super Ligă; 

ii. cu două trepte competiționale în cazul echipelor din Liga 1; 

iii. cu o treaptă competițională în cazul echipelor din Liga 2. 

 

43.3.1. Echipele retrogradate în baza prevederilor pct. 43.3.vor începe anul competițional următor 

în Campionatul Asociațiilor Teritoriale de Fotbal. 

 

43.3.2. În cazul când situația descrisă în pct. 43.3. se referă la cluburi cu echipe secunde, sancțiunea 

se aplică față de ambele echipe ale clubului. 

 

43.4. Echipa care refuză să joace un meci, să continue jocul care a început sau să se prezinte pentru 

continuarea unui joc întrerupt, va fi sancționată cu pierderea jocului prin forfait și amendă: 

 

i. de la 10 000 lei până la 50 000 lei în cazul unui meci din Super Ligă; 

ii. de la 5 000 lei până la 10 000 lei în cazul unui meci din Liga 1; 

iii. de la 3 000 lei până la 6 000 lei în cazul meciului din Liga 2. 

 

43.4.1. Jucătorii, antrenorii sau oficialii care dispun retragerea temporara a echipei de pe terenul de 

joc vor fi sancționați cu suspendare de la 3 la 6 meciuri  si amendă  de la 5 000 de până 20 000 lei.  

 

43.5. În caz de neprezentare a echipei la meciul suplimentar pentru stabilirea titlului de Campion, 

aceasta va fi sancționată cu pierderea jocului prin forfait și amendă în mărime de 100 000 lei. 

 

43.6. 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 sancționat cu amendă în mărime 

de 50 000 lei. 

 

Articolul 44.  Abateri ale ocupanților băncii de rezerve, spațiului tehnic 
 

44.1. Jucătorii sau oficialii aflați pe banca de rezerve care protestează în mod repetat, prin cuvinte 

sau gesturi, la deciziile arbitrilor, vor fi sancționați cu suspendare pentru 2 (două) meciuri și amendă: 

 

 



 CODUL DE DISCIPLINĂ ȘI ETICĂ 

AL FEDERAȚIEI MOLDOVENEȘTI DE FOTBAL 

 
 

24 

 

i. de la 1 000 lei până la 3 000 lei în cazul jucătorilor și oficialilor din Super Ligă;  

ii. de la 1 000 lei până la 1 500 lei  în cazul jucătorilor și oficialilor din Liga 1;  

iii. de la 300 lei până la 1 000 lei în cazul jucătorilor și oficialilor din Liga 2.  

 

44.2. Părăsirea neregulamentară a suprafeței tehnice de către persoanele aflate pe banca de rezerve, 

se sancționează cu suspendarea pentru 1 (un) meci și amendă:  

 

i. de la 1 000 lei până la 3 000 lei în cazul jucătorilor și oficialilor din Super Ligă;  

ii. de la 500 lei până la 1 500 lei  în cazul jucătorilor și oficialilor din Liga 1;  

iii. de la 300 lei până la 1 000 lei în cazul jucătorilor și oficialilor din Liga 2.  

 

44.3. Fumatul în suprafața tehnică sau pe locurile suplimentare se sancționează cu suspendare 

pentru 1 (un) meci și amendă în mărime de 10 000 lei. 

 

44.4. Pătrunderea neautorizată a jucătorilor, antrenorilor sau oficialilor în vestiarul arbitrilor, se 

sancționează cu suspendare de la 4 la 8 meciuri și  amendă de la 2000 lei până la 20 000 lei. 

 

44.5. În timpul meciurilor, pe banca de rezerve au dreptul de a fi prezenți 11 (unsprezece) jucători 

de rezervă şi 7 (șapte) oficiali ai echipei, care sunt membri ai staff-ului tehnic, sunt incluși în tabelul 

nominal (Staff tehnic) aprobat de FMF, dețin legitimația corespunzătoare eliberată de FMF (care atestă şi 

dovedește funcția deținută) 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, 

după cum urmează: 

 

i. 5 000 lei în cazul cluburilor din Super Ligă; 

ii. 2 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1; 

iii. 500 lei în cazul cluburilor din Liga 2. 

 

Articolul 45. Încăierare 

 
45.1. Încăierarea constă în comiterea de brutalități, loviri şi alte violențe în care sunt implicate trei 

sau mai multe persoane. Implicarea într-o încăierare se sancționează cu suspendarea de la  6 meciuri la 

12 meciuri în cazul jucătorilor, respectiv, cu interzicerea oricărei activități legate de fotbal de la 3 la 12 

luni, în cazul oficialilor, și aplicarea unei amenzi de la 3 000 lei până la 10 000 lei. Suplimentar, cluburile 

vor fi sancționate cu amendă de la 10 000 lei până la 30 000 lei.  

 

45.2. Oricine încearcă să împiedice o altercație, să-i protejeze pe alții sau să-i separe pe cei implicați 

în altercație, nu va fi sancționat. 

 

Articolul 46. Comportament neregulamentar al echipei 

 
46.1. Următoarele fapte constituie comportament neregulamentar al echipei şi se sancționează cu 

amendă, în funcție de categoria competițională: 

 

(a) pentru patru şi mai mulți jucători care primesc cartonaș galben în același meci, amenda va 

constitui: 

i. 2 000 lei în cazul cluburilor din Super Ligă; 

ii. 1 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1; 

iii. 500 lei în cazul cluburilor din Liga 2. 
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(b) Pentru trei şi mai mulți jucători eliminați în același meci, amenda va constitui: 

i. 5 000 lei în cazul cluburilor din Super Ligă; 

ii. 3 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1; 

iii. 1 000 lei în cazul cluburilor din Liga 2. 

 

Articolul 47. Pătrunderea sau intrarea neautorizată pe teren 
 

47.1. Pentru pătrunderea sau intrarea pe teren a persoanelor neautorizate, a persoanelor care nu ar 

trebui să fie pe teren în conformitate cu Regulile Jocului, fără permisiunea unui arbitru, clubul este 

sancționat cu amendă: 

 

i. de la 5 000 lei până la 15 000 lei în cazul cluburilor din Super Ligă; 

ii. de la 3 000 lei până la 10 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1; 

iii. de la 1 000 lei până la 4 000 lei în cazul cluburilor din Liga 2. 

 

47.1.1. Dacă afilierea persoanei care pătrunde sau intră neautorizat pe teren la unul dintre cluburi 

este stabilită, atunci amenda se aplică clubului respectiv. Dacă afilierea nu este stabilită, atunci pedeapsa 

se aplică părții primitoare (clubului organizator). 

 

47.2. Fapta jucătorului de rezervă, antrenorului sau altui oficial, de a intra în terenul de joc în timpul 

meciului, fără încuviințarea arbitrului, în scopul de a întrerupe, întârzia sau a perturba meciul ori pentru a 

obține un avantaj pentru echipa proprie, se sancționează cu suspendare de la 2 la 6 meciuri şi amendă: 

 

i. de la 3 000 lei până la 10 000 lei în cazul jucătorilor, antrenorilor şi oficialilor din Super Ligă; 

b) de la 2 000 lei până la 6 000 lei în cazul jucătorilor, antrenorilor şi oficialilor din Liga 1; 

c) de la 1 000 lei până la 3 000 lei în cazul jucătorilor, antrenorilor şi oficialilor din Liga 2. 

 

47.3. Fapta persoanelor aflate pe banca de rezerve de a arunca în teren, în timpul desfășurării 

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 sancționează cu suspendare de la 4 la 8 meciuri şi amendă: 

 

i. de la 5 000 lei până la 15 000 lei în cazul jucătorilor, antrenorilor şi oficialilor din Super Ligă; 

ii. de la 3 000 lei până la 10 000 lei în cazul jucătorilor, antrenorilor şi oficialilor din Liga 1; 

iii. de la 2 000 lei până la 6 000 lei în cazul jucătorilor, antrenorilor şi oficialilor din Liga 2. 

 

47.4. Fapta repetată a copiilor de mingi de a retrimite cu întârziere în joc mingile ori de a întrerupe, 

întârzia sau perturba jocul în orice fel, duce la sancționarea clubului organizator cu amendă: 

 

i. 1 000 lei în cazul cluburilor din Super Ligă; 

ii. 500 lei în cazul cluburilor din Liga 1; 

iii. 200 lei în cazul cluburilor din Liga 2. 

 

Articolul 48. Incitarea la ură, violență şi comportament jignitor 

 

48.1. Fapta unui jucător sau oficial de a incita în mod public, la un comportament ori o atitudine cu 

caracter jignitor/disprețuitor, de natură a aduce atingere imaginii publice se sancționează cu suspendare 

de la 3 la 10 meciuri, dacă fapta a fost săvârșită de un jucător sau antrenor, respectiv, cu suspendare de 
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la 2 la 12 luni, dacă fapta a fost săvârșită de un oficial, și se aplică amendă pentru ambele categorii                

de la 5 000 lei până la 20 000 lei. 

 

48.2. În cazuri grave, când abaterea a fost săvârșită folosind mass-media (presa scrisă, televiziunea, 

radio, internet, rețele de socializare etc.) sau dacă are loc în ziua meciului, în apropierea stadionului ori în 

incinta stadionului, amenda se dublează. 

 

Articolul 49. Amenințarea 
 

49.1. Amenințarea cu vătămarea vieții și sănătății jucătorului, funcționarului, oficialului clubului și 

oficialului de meci sau intimidarea acestora, se sancționează cu suspendarea de la 3 la 10 meciuri sau 

de la 3 la 12 luni și  amendă în mărime de la 10 000 lei până la 30 000 lei. 

 

Articolul 50. Nerespectarea simbolurilor de stat a Republicii Moldova 

 
50.1. 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 față 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 de la 20 000 lei până la                      

200  000 lei. 

 

50.2. FMF va anunța organele de drept competente pentru a fi atrase la răspundere persoanele 

vinovate, în cazul în care aceste abateri prezintă încălcări ale legislației penale sau contravenționale. 

 

Articolul 51. Provocarea publicului sau a altor persoane 
 

51.1. Orice persoană care provoacă publicul prin gesturi, cuvinte sau alte mijloace, înainte, în timpul 

sau după terminarea unui joc, va fi sancționată cu suspendare de la 3 la 12 meciuri și se va aplica o 

amendă de la 5 000 lei până la 20 000 lei. 

 

51.2. 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 cu aplicarea unei amenzi 

în mărime de la 10 000 lei până la 50 000 lei, cu suspendarea de la 4 la 12 meciuri, dacă autorul este 

un jucător sau antrenor, respectiv, cu suspendarea  de la 6 la 12 luni  luni, dacă autorul este un oficial. 

 

Articolul 52. Discriminarea și defăimarea 
 

52.1. Orice persoană care ofensează demnitatea sau integritatea unei țări, a unei persoane sau a unui 

grup de oameni prin cuvinte sau acțiuni disprețuitoare, discriminatorii sau denigratoare (prin orice mijloc) 

pe motiv de rasă culoarea pielii, originea etnică, națională sau socială, sex, handicap, orientare sexuală, 

limbă, religie, opinie politică, avere, naștere sau orice alt statut, sau orice alt motiv, care utilizează gesturi, 

cuvinte, obiecte, inscripții sau a oricărui alt mijloc de transmitere a unui  mesaj provocator care nu este 

potrivit pentru un eveniment sportiv se sancționează cu suspendare de la 6  la 12 meciuri, în cazul 

jucătorilor, echipei tehnice şi antrenorilor, respectiv, cu suspendare de la 6 la 12 luni pentru oficiali. 

 Suplimentar, clubul căruia îi este afiliat făptuitorul, va fi sancționat cu amendă de la 10 000 lei până la 

100 000 lei.  
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52.1.1. În funcție de caracterul circumstanțelor şi împrejurărilor în care a fost săvârșită abaterea, 

clubului, căruia îi este afiliat făptuitorul, poate fi sancționat cu programarea jocurilor fără spectatori 

până la 4 etape. 

 

52.1.2. Pentru persoanele neafiliate la vreun club de fotbal, la săvârșirea încălcărilor descrise în pct. 

52.1., se aplică amendă de la 10 000 lei până la 50 000 lei.  

 

52.2. În caz de recidivă sau dacă fapta descrisă în pct. 52.1. a fost săvârșită prin intermediul mass-

media (presa scrisă, televiziunea, radio, internet, rețele de socializare etc.), făptașul este sancționat cu 

suspendare de la 8 la 16 meciuri, în cazul jucătorilor, echipei tehnice şi antrenorilor, respectiv, cu 

suspendare de la 8 la 16 luni, pentru oficiali, la rândul său, amenda se va dubla.  

 

52.3. Dacă unul sau mai mulți suporteri ai unei echipe sau club se angajează în comportamentul 

descris în pct. 52.1., echipa sau clubul respectiv, pentru o primă abatere, se sancționează prin 

desfășurarea unui meci cu un număr limitat de spectatori și amendă de la 10 000 lei până la 100 000 

lei. În caz de recidivă, pot fi aplicate următoarele sancțiuni, inclusiv cumulativ: amendă, deducerea de 

puncte, disputarea unuia sau mai multe meciuri fără spectatori, interdicția de a juca pe un anumit 

stadion, pierderea unui meci prin forfait, excludere dintr-o competiție sau retrogradare într-o divizie 

inferioară. 

 

52.4. Persoana care a fost destinatarul direct al unui comportament potențial discriminatoriu, poate 

fi invitată de către organul judiciar FMF să facă o declarație verbală sau scrisă a impactului suportat. 

 

52.5. Cu excepția cazului în care există circumstanțe excepționale, dacă un meci este abandonat de 

către arbitru din cauza unui comportament rasist și/sau discriminatoriu, meciul va fi declarat pierdut prin 

forfait. 

 

52.6. Persoanelor aflate sub incidența prevederilor prezentului Cod le este interzis să facă orice 

declarații publice de natură defăimătoare față de FMF și/sau față de orice altă persoană subiect al 

prezentului  Cod, în contextul evenimentelor organizate sub egida FMF. 

 

52.7. Încălcarea prevederilor prezentului articol prin fapte care nu au legătură cu acțiunile de pe 

teren, se sancționează cu  amendă de la 50 000 până la 200 000 lei, cu stabilirea interdicției de a participa 

la orice activitate legată de fotbal pentru o perioadă de la 12 la 24 luni. În cazuri grave și/sau pentru 

recidivă, interdicția de a participa la orice activitate legată de fotbal poate fi pronunțată pe o perioadă de 

până la 60 luni. 

 

Articolul 53. Doping 

 
53.1. Dopajul este sancționat în conformitate cu Regulamentele FIFA, FMF Antidoping și 

prevederile prezentului Cod. În caz de neconcordanță între normele Regulamentului FMF Antidoping sau 

a prezentului Cod, cu prevederile Regulamentului FIFA Antidoping, prevalează reglementările adoptate 

de forul internațional. 
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ORGANIZAREA MECIURILOR 
 

Articolul 54. Ordinea și securitatea la meciuri 
 

54.1. Cluburile gazdă și ceilalți membri FMF, cât și membrii neafiliați, care se obligă să respecte 

Statutul și Regulamentele FMF și care organizează jocurile de fotbal, sunt responsabili pentru ordinea și 

securitatea pe stadion, inclusiv în jurul acestuia, înainte, în timpul și după meciuri. Aceștia răspund pentru 

incidente de orice fel și pot fi supuși unor măsuri disciplinare, cu excepția cazului în care pot demonstra 

că nu au fost neglijenți, în niciun fel, în organizarea meciului. În special, membrii FMF, cluburile 

responsabile de organizarea meciurilor trebuie să întreprindă următoarele măsuri: 

 

(a) să evalueze gradul de risc pe care îl prezintă meciul și să notifice organele FMF, precum și 

forțele de ordine cu privire la ceea ce prezintă un nivel sporit de risc; 

(b) să respecte și să implementeze regulile de siguranță existente (regulamente FIFA/UEFA/FMF, 

legile naționale, acordurile internaționale), precum și să întreprindă orice măsură de siguranță cerută de 

circumstanțele din stadion și în jurul acestuia, înainte, în timpul și după meci, inclusiv în caz de  producere 

de  incidente; 

(c) să asigure siguranța arbitrilor, a jucătorilor și oficialilor echipei vizitatoare pe durata șederii 

acestora în localitatea respectivă; 

(d) să informeze autoritățile locale și să colaboreze cu acestea în mod activ și eficient; 

(e) să se asigure că legislația estre respectată și ordinea este menținută în incinta stadioanelor și în 

jurul acestora, și că meciurile sunt organizate corespunzător; 

(f) să asigure accesul liber şi gratuit pe stadion a colaboratorilor şi oficialilor FMF, după prezentarea 

legitimației corespunzătoare; 

(g) să informeze spectatorii asupra consecințelor 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) să execute alte acțiuni ce rezultă din obligațiile stabilite de regulamentele FMF. 

 

54.2. Toți membrii FMF, cluburile, sunt răspunzători pentru comportamentul neadecvat din partea 

propriilor spectatori/suporteri, așa cum este menționat mai jos, și pot fi supuși măsurilor disciplinare, chiar 

dacă pot dovedi absența oricărei neglijențe în legătură cu organizarea meciului, pentru: 

 

(a) pătrunderea sau intrarea neautorizată pe teren, inclusiv tentativa de pătrundere sau intrare; 

(b) aruncarea de obiecte; 

(c) aprinderea fumigenelor sau utilizarea oricăror alte produse pirotehnice și obiecte periculoase; 

(d) utilizarea pointerilor laser sau a dispozitivelor electronice similare; 

(e) utilizarea de gesturi, cuvinte, obiecte sau orice alte mijloace pentru a transmite un mesaj care nu 

este adecvat unui eveniment sportiv, în special mesaje care sunt de natură politică, ideologică, religioasă 

sau ofensivă; 

(f) acte ce provoacă un prejudiciu; 

(g) provocarea unei tulburări în timpul intonării imnurilor naționale; 

(h) manifestarea a orice altă lipsă de ordine sau disciplină, observată în stadion sau în jurul acestuia. 

 

 



 CODUL DE DISCIPLINĂ ȘI ETICĂ 

AL FEDERAȚIEI MOLDOVENEȘTI DE FOTBAL 

 
 

29 

 

Articolul 55. Aruncarea de obiecte 
 

55.1. 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: 

 

i. de la 5 000 lei până la 20 000 lei pentru cluburile din Super Ligă;  

ii. de la 2 000 lei până la 10 000 lei pentru cluburile din Liga 1;  

iii. de la 1 000 lei până la 5 000 lei pentru cluburile din Liga 2.  

 

55.2.  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: 

 

i. de la 10 000 lei până la 50 000 lei pentru cluburile din Super Ligă;  

ii. de la 5 000 lei până la 20 000 lei pentru cluburile din Liga 1;  

iii. de la 2 000 lei până la 10 000 lei pentru cluburile din Liga 2. 

 

Articolul 56. Utilizarea de către spectatori a produselor pirotehnice 
 

56.1. În cazul utilizării 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: 

 

i. de la 10 000 lei până la 50 000 lei pentru cluburile din Super Ligă;  

ii. de la 5 000 lei până la 20 000 lei pentru cluburile din Liga 1;  

iii. de la 2 000 lei până la 10 000 lei pentru cluburile din Liga 2. 

 

56.2. 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: 

 

i. de la 20 000 lei până la 100 000 lei pentru cluburile din Super Ligă;  

ii. de la 10 000 lei până la 40 000 lei pentru cluburile din Liga 1;  

iii. de la 5 000 lei până la 20 000 lei pentru cluburile din Liga 2. 

 

56.3. 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 la 1 (unul)  până la 5 (cinci) meciuri și amendă:  

 

i. de la 30 000 lei până la 200 000 lei pentru cluburile din Super Ligă;  

ii. de la 20 000 lei până la 80 000 lei pentru cluburile din Liga 1;  

iii. de la 10 000 lei până la 40 000 lei pentru cluburile din Liga 2. 

 

Articolul 57. Comportamentul neregulamentar al spectatorilor 

 

57.1. Introducerea de către spectatori în locurile de desfășurare a meciurilor a băuturilor alcoolice, 

obiectelor periculoase, substanțelor toxice, halucinogene şi iritante, a altor obiecte folosite de spectatori 

la acțiuni de tulburare a ordinii publice sau care contribuie la producerea unor acte de violență, de 

asemenea, utilizarea pointerilor laser sau a dispozitivelor electronice similare, precum și orice alt 
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comportament neregulamentar al spectatorilor în interiorul sau în jurul stadionului, duce la sancționarea 

clubului responsabil cu amendă: 

 

i. de la 5 000 lei până la 100 000 lei pentru cluburile din Super Ligă; 

ii. de la 3 000 lei până la 20 000 lei pentru cluburile din Liga 1; 

iii. de la 2 000 lei până la 10 000 lei pentru cluburile din Liga 2.  

 

57.2. Distrugerea de către spectatori a bunurilor aflate în incinta stadionului şi escaladarea gardurilor 

de protecție ce înconjoară terenul de joc, duce la sancționarea clubului responsabil cu interzicerea 

accesului spectatorilor în sectoarele stadionului de la 1 (unul)  până la 5 (cinci) meciuri și amendă:   

 

i. de la 5 000 lei până la 50.000 lei pentru cluburile din Super Ligă; 

ii. de la 3 000 lei până la 20.000 lei pentru cluburile din Liga 1; 

iii. de la 1.000 lei până la 5.000 lei pentru cluburile din Liga 2. 

 

57.3. Acțiunile violente asupra persoanelor, pătrunderea sau tentativa de pătrundere în teren, 

împiedicarea prin orice mijloace a activității forțelor de ordine şi conflictul cu acestea, duce la 

sancționarea clubului responsabil cu interzicerea accesului spectatorilor în sectoarele stadionului de de 

la 1 (unul)  până la 5 (cinci) meciuri și amendă:  

 

i. de la 5 000 lei până la 50 000 lei pentru cluburile din Super Ligă; 

ii. de la 3 000 lei până la 20 000 lei pentru cluburile din Liga 1; 

iii. de la 1 000 lei până la 5 000 lei pentru cluburile din Liga 2. 

 

57.4. Dacă abaterile menționate în prezentul articol au avut drept consecință accidentări sau 

distrugeri, clubul vinovat va fi obligat la plata prejudiciului cauzat. 

 

Articolul 58. Nerespectarea obligațiilor de organizare a meciurilor 

 

58.1. Nerespectarea de către clubul gazdă a condițiilor de organizare a meciului se manifestă prin: 

 

(a) nepregătirea terenului pentru meci; 

(b) neasigurarea oaspeților cu vestiar; 

(c) neasigurarea asistenței medicale; 

(d) neasigurarea prezenței organelor de menținere a ordinii publice la stadion; 

(e) lipsa copiilor de mingi; 

(f) alte încălcări legate de organizarea meciului. 

 

58.2. Dacă faptele menționate la pct. 58.1. au dus la neînceperea sau oprirea meciului, clubul 

organizator se sancționează cu pierderea jocului prin forfait și amendă: 

 

i. de la 5 000 lei până la 20 000 lei pentru cluburile din Super Ligă; 

ii. de la 3 000 lei până la 10 000 lei pentru cluburile din Liga 1; 

iii. de la 1 000 lei până la 5 000 lei pentru cluburile din Liga 2. 

 

58.2.1. În caz de recidivă săvârșită pe parcursul unui sezon competițional mărimea amenzii se 

dublează. 
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58.3. Pentru nerespectarea măsurilor de ordine și disciplină referitoare la securitatea spectatorilor la 

meci, securitatea jucătorilor, oficialilor cluburilor și oficialilor de meci, a conducătorilor şi mijloacelor de 

transport, de la sosirea lor şi până la plecarea din incinta stadionului, echipa organizatoare se sancționează 

cu amendă: 

 

i. de la 20 000 lei până la 100 000 lei în cazul cluburilor din Super Ligă;  

ii. de la 5 000 lei până la 50 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1;  

iii. de la 3 000 lei până la 10 000 lei în cazul cluburilor din Liga 2.  

 

58.4. Pentru nerespectarea condițiilor de organizare a meciurilor prin: 

 

(a) neinformarea spectatorilor privind respectarea principiilor FAIR PLAY, al normelor ordinii și 

disciplinei; 

(b) neexecutarea indicațiilor delegatului, observatorului și arbitrului meciului; 

(c) neasigurarea accesului liber pe culoarele stadionului; 

(d) neasigurarea condițiilor pentru înregistrarea video a meciul de către echipa vizitatoare; 

(e) neasigurarea condițiilor pentru activitatea presei; 

(f) neinterzicerea vânzării, distribuirii sau consumul băuturilor alcoolice în incinta stadionului; 

(g) comercializarea sau distribuirea băuturilor permise în incinta stadionului în veselă/vase 

neautorizate spre utilizare; 

(h) neasigurarea radioficării la meci și neasigurarea condițiilor pentru intonarea imnului de stat; 

(i) neafișarea în stadion a regulilor ce trebuie respectate de spectatori; 

(j) neînregistrarea fanilor și necomunicarea către FMF la începutul fiecărui sezon fotbalistic a  listei 

acestora; 

(k) necomunicarea și lipsa avizului FMF privind desfășurarea oricăror acțiuni sau evenimente în 

incinta stadioanelor cu ocazia disputării meciurilor, 

 

echipa organizatoare se sancționează cu amendă: 

 

i. de la 5 000 lei până la 50 000 lei pentru cluburile din Super Ligă;  

ii. de la 3 000 lei până la 20 000 lei pentru cluburile din Liga 1;  

iii. de la 1 000 lei până la 10 000 lei pentru cluburile din Liga 2.  

 

58.5. Pentru neînceperea sau oprirea jocului din motivul nefuncționării sau funcționării 

necorespunzătoare a instalației de nocturnă, dacă nu s-a remediat defecțiunea în maxim 60 de minute, 

echipa organizatoare se sancționează cu pierderea jocului prin forfait și aplicarea unei amenzi în 

mărime:  

 

i. 10 000 lei în cazul cluburilor din Super Liga;  

ii.  5 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1. 

 

Articolul 59. Neorganizarea și/sau neprezentarea  

la conferințele de presă obligatorii și/sau interviuri 
 

59.1. Cluburile gazdă, care evoluează în „Super Ligă” sunt obligate ca după sfârșitul meciului să 

organizeze, într-o încăpere special amenajată, conferința de presă cu participarea antrenorilor principali 

ai ambelor cluburi, iar în caz de absența a acestora la meci, este obligatoriu prezența antrenorilor secunzi 

ai cluburilor. În caz de nerespectare a obligații de organizare și/sau de prezentarea a antrenorilor, clubul 

vinovat va fi sancționat cu amendă de la 3 000 lei până la 20 000 lei.  
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Articolul 60. Abateri referitoare la  

nerespectarea Regulamentelor competiționale și altor acte normative  

 
60.1. Nerespectarea de către echipele participante în campionat a programului de înregistrare stabilit 

de Departamentul Competiții al FMF, se sancționează cu amendă în mărime de: 

 

i. 10 000 lei în cazul cluburilor din Super Ligă; 

ii. 5 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1; 

iii. 1 000 lei în cazul cluburilor din Liga 2. 

 

60.2. La toate jocurile oficiale este obligatorie prezența pe banca de rezerve a unui antrenor de 

categoria corespunzătoare, cu excepția cazurilor în care acesta este sancționat disciplinar prin suspendare 

sau a unui impediment justificator (accident, îmbolnăvire, etc.). În cazul prezentării la meci fără un 

antrenor de categoria corespunzătoare, clubul se sancționează cu amendă în mărime de: 

 

i. 5 000 lei în cazul cluburilor din Super Ligă; 

ii. 2 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1; 

iii. 500 lei în cazul cluburilor din Liga 2. 

 

60.3. Pentru nerespectarea termenului de 60 de zile la angajarea unui nou antrenor principal, în caz 

de demitere sau demisionare a antrenorului precedent, în timpul sezonului fotbalistic în care clubul are 

obligația să anunțe FMF despre schimbările în staff-ul tehnic și să angajeze un nou antrenor principal, 

clubul se sancționează cu amendă în mărime de: 

 

i. 10 000 lei în cazul cluburilor din Super Ligă; 

ii. 4 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1; 

iii. 1 000 lei în cazul cluburilor din Liga 2. 

 

60.4. Este în drept să dea instrucțiuni în timpul meciului exclusiv antrenorul principal al echipei. În 

cazul absenței antrenorului principal, poate da instrucțiuni în timpul meciului doar antrenorul secund al 

echipei. În cazul absenței antrenorului principal și a antrenorului secund, pe motiv de suspendare sau de 

boală, este în drept de a da instrucțiuni în timpul meciului doar antrenorul de portari. Nerespectarea acestor 

prevederi duce la sancționarea prin suspendare de la 2 până la 6 etape a persoanei vinovate și amendă 

pentru clubul vinovat în mărime de: 

 

i. 10 000 lei în cazul cluburilor din Super Ligă; 

ii. 4 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1; 

iii. 1 000 lei în cazul cluburilor din Liga 2. 

 

60.5. Clubul organizator este responsabil de asigurarea organizării și desfășurării ședinței tehnice 

înainte de disputarea meciului. Neîndeplinirea prevederilor regulamentare referitor la organizarea ședinței 

tehnice înainte de meci, precum și neprezentarea sau întârzierea la ședința tehnică se sancționează cu 

avertizare sau amendă: 

 

i. de la 1 000 lei până la 5 000 lei în cazul cluburilor din Super Ligă; 

ii. de la 700 lei până la  3 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1; 

iii. de la 300 lei până la 1 000 lei în cazul cluburilor din Liga 2. 
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60.6. Prezentarea echipei la meci fără medic înregistrat și calificat corespunzător, cu excepția 

cazurilor în care acesta este sancționat disciplinar prin suspendare sau a unui impediment justificator 

(accident, îmbolnăvire, etc.). În cazul în care una dintre echipe se prezintă la meci fără medic înregistrat 

și calificat corespunzător, asistența medicală a jucătorilor în timpul meciului va fi asigurată de medicul 

echipei adverse sau, după caz, de către asistența medicală (ambulanța) contractată pentru deservirea 

meciului. În orice caz, clubul din componența căruia face parte echipa care s-a prezentat la meci fără 

medic înregistrat și calificat corespunzător, va fi sancționată cu amendă în mărime de: 

 

i. 5 000 lei în cazul cluburilor din Super Ligă; 

ii. 3 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1;  

iii. 500 lei în cazul cluburilor din Liga 2. 

 

60.7. Se interzice introducerea și folosirea în suprafața tehnică în timpul meciurilor a obiectelor, 

instalațiilor şi dispozitivelor de sonorizare, luminescente (de exemplu: lasere) sau oricare alt dispozitiv 

interzis de legile jocului IFAB, regulamentele FIFA, UEFA, FMF şi legislația în vigoare a Republicii 

Moldova. Nerespectarea acestei prevederi se sancționează cu suspendare de la 2 până la 6 etape pentru 

persoana vinovată de încălcare şi cu amendă pentru clubul vinovat în mărime de: 

 

i. 10 000 lei în cazul cluburilor din Super Ligă; 

ii. 4 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1;  

iii. 2 000 lei în cazul cluburilor din Liga 2.  

 

60.8. În caz de neprezentare a echipei în echipament regulamentar până la ora de începere a 

meciului, arbitrul va fluiera sfârșitul meciului. În această situație, echipa vinovată va fi sancționată cu 

pierderea meciului prin forfait și amendă în mărime de: 

 

i. 10 000 lei în cazul cluburilor din Super Ligă; 

ii. 5 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1; 

iii. 2 000 lei în cazul cluburilor din Liga 2.  

 

60.9. În cadrul competițiilor, pentru disputarea meciului (meciurilor), clubul organizator este obligat 

să asigure mingi de joc pe care le-au confirmat. Nerespectarea acestei prevederi atrage aplicarea unei 

sancțiuni sub formă de amendă pentru clubul vinovat în mărime de: 

 

i. 10 000 lei în cazul cluburilor din Super Ligă; 

ii. 5 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1; 

iii. 3 000 lei în cazul cluburilor din Liga 2. 

 

60.10. Necompletarea raportului de meci în programul electronic COMET FMF în termenii și 

condițiile prevăzute de Regulamentul Campionatului și a Cupei Moldovei la Fotbal, va atrage 

sancționarea clubului vinovat cu amendă: 

 

i. 10 000 lei în cazul cluburilor din Super Ligă; 

ii. 3 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1; 

iii. 1 000 lei în cazul cluburilor din Liga 2. 

 

60.11. Neasigurarea accesului a cel puțin 2 (doi) camermani cu acreditări speciale eliberate de FMF 

și interdicția dreptului de a înregistra video meciul de fotbal ce urmează a fi disputat, se va sancționa cu 

amendă în mărime de 10 000 lei. 
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60.12. Nerespectarea de către cluburi a prevederilor „Regulamentului tehnic al Campionatului RM 

la fotbal” (Anexa 11 a Regulamentului Campionatului RM la fotbal), precum și a normelor 

„Regulamentului tehnic al Cupei RM la fotbal”, se sancționează cu amendă în mărime de până la 250 

000 lei. 

 

60.13. 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 

de  până la 2 000 000 lei. 

 

60.14.   Persoana care, în legătură cu activitatea de fotbal nu prezintă actele sau informația în termen 

limită stabilit de către organele FMF, va fi sancționată cu amendă în mărime de la 3000 până la 10000 

lei. Dacă autorul este un oficial, organul judiciar este în drept să aplice suplimentar făptuitorului 

sancțiunea interzicerii desfășurării oricărei activități legate de fotbal pentru o perioadă de la 3 până la 12 

luni. 

 

 

Articolul 61. Nerespectarea deciziilor 

 
61.1. Orice persoană care nu achită unei alte persoane, fizică sau juridică, o sumă de bani, integral 

sau parțial, chiar dacă a fost instruit să facă acest lucru printr-o decizie financiară FMF, FIFA sau CAS, 

sau oricine nu respectă o decizie finală nefinanciară adoptată de un organ judiciar FMF sau de către CAS: 

 

(a) se amendează pentru nerespectarea deciziei, iar valoarea amenzii este de la 10 000 lei până la 

20 000 lei;  

(b) se acordă un termen final de 30 de zile pentru achitarea sumei datorate sau pentru a se conforma 

deciziei nefinanciare. 

 

61.1.1. În cazul cluburilor, la expirarea termenului menționat în pct. 61.1. lit. (b), pentru 

neexecutarea deciziei respective, se va aplica o interdicție de înregistrare a noi jucători până la plata 

integrală a sumei datorate sau până la executarea deciziei non-financiare. De asemenea, pot fi aplicate 

sancțiuni precum deducerea de puncte sau retrogradarea într-o divizie inferioară, în caz de recidivă, de 

abateri grave sau dacă din anumite motive nu poate fi aplicată/executată o interdicție completă de 

înregistrare a noi jucători. 

 

61.1.2. În cazul persoanelor fizice, la expirarea termenului menționat în pct. 61.1. lit. (b), pentru 

neexecutarea deciziei respective, se poate impune interzicerea desfășurării oricărei activități legate de 

fotbal pentru o anumită perioadă. La fel, pot fi aplicate și alte măsuri disciplinare. 

 

61.2. În ceea ce privește deciziile financiare adoptate de un organ judiciar FMF sau de către CAS, 

procedurile disciplinare pot începe numai la cererea creditorului sau a oricărei alte părți afectate, care va 

avea dreptul de a fi notificat cu privire la rezultatul procedurii disciplinare desfășurate.  

 

61.3. În cazul în care persoana sancționată nu respectă termenul prevăzut, FMF va pune în aplicare 

sancțiunile indicate supra. Interdicția de înregistrare a jucătorilor noi sau cea de a exercita orice activitate 

legată de fotbal, poate fi ridicată înainte de a fi executată integral numai la achitarea sumelor datorate, sub 

rezerva aplicării altor măsuri disciplinare. 
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61.4. Succesorul sportiv al debitorului (sancționat pentru neexecutare) va fi, de asemenea, 

considerat parte vinovată și, prin urmare, va fi supus obligațiilor care decurg din prezentele prevederi. 

Criteriile pentru a evalua dacă o entitate urmează a fi considerată succesorul sportiv al altei entități sunt, 

printre altele, sediul, denumirea, forma juridică, culorile echipei, jucătorii, acționarii sau părțile interesate, 

sau proprietatea și categoria de competiție în care evoluează. 

 

 

 

REGULI DE COMPORTAMENT 

 
Articolul 62. Prevederi generale privind obligațiile de bază  

 

62.1. Persoanele ce cad sub incidența prezentului Cod trebuie să fie conștiente de importanța 

îndatoririlor și a responsabilităților asociate. În special, persoanele obligate să respecte prezentul Cod 

trebuie să-și îndeplinească și să-și exercite atribuțiile și responsabilitățile cu diligență, îndeosebi în 

chestiuni de ordin financiar. 

 

62.2. Persoanele ce cad sub incidența prezentului Cod trebuie să respecte reglementările FMF, 

UEFA și FIFA, în măsura în care acestea li se aplică. 

 

62.3. Persoanele ce cad sub incidența prezentului Cod trebuie să fie conștiente de impactul pe care 

comportamentul lor îl poate avea asupra reputației FMF și, prin urmare, trebuie să se comporte într-o 

manieră demnă și etică și să acționeze cu credibilitate și integritate deplină în orice moment. 

 

62.4. Persoanele ce cad sub incidența prezentului Cod trebuie să se abțină de la orice activitate sau 

comportament, sau de la orice tentativă de a se implica într-o activitate sau comportament care ar putea 

genera o impresie sau suspiciune de conduită necorespunzătoare, așa cum este descris în secțiunile care 

urmează. 

 

62.5. Încălcarea prevederilor prezentului articol se sancționează cu amendă de la 10 000 lei până 

la 200 000 lei, precum și/sau cu interdicția de a participa la orice activitate legată de fotbal pentru o 

perioadă de până la 24 luni. 

 

Articolul 63. Obligația de a raporta 
 

63.1. Orice persoană aflată sub incidența prevederilor prezentului Cod, care ia cunoștință de o 

încălcare sau de tentativa de a încălca normele prezentului Cod, de către orice terț, trebuie să raporteze 

imediat către FMF sau secretariatului organului judiciar competent din cadrul FMF. Raportarea 

încălcărilor referitoare la manipularea rezultatului meciului, integritate, pariuri aranjate, se va face către 

Departamentul Integritate al FMF. 

 

63.2. Nedeclararea unor astfel de încălcări se sancționează cu amendă de la 10 000 lei până la           

200 000 lei, precum și/sau cu interdicția de a participa la orice activitate legată de fotbal pentru o 

perioadă de până la 24 luni. 

 

63.3. Orice persoană aflată sub incidența prezentului Cod, care aduce acuzații nefondate poate fi 

sancționată. 
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Articolul 64. Obligația de a colabora 
 

64.1. Părțile trebuie să acționeze, să asiste și să colaboreze în mod veridic, deplin și cu bună-credință 

cu organele judiciare FMF, după caz Departamentul de Integritate FMF, pentru a stabili faptele și, în 

special, să răspundă la orice anchetă sau cerere făcută în timpul investigațiilor sau procedurilor 

disciplinare, indiferent dacă sunt implicate într-un dosar ca parte, martor sau în orice alt rol. Acest lucru 

presupune îndeplinirea cererii organelor judiciare, inclusiv, dar fără a se limita la, solicitări de clarificare 

a faptelor, depuneri de mărturii verbale sau scrise, prezentare de informații, documente sau alte materiale, 

precum și dezvăluirea detaliilor privind venituri și finanțări în cazul în care organul judiciar respectiv 

consideră acest lucru necesar.  

 

64.2. Persoanele care cad sub incidența prevederilor prezentului Cod, și care sunt obligate să 

coopereze în timp util cu organele judiciare pe un anumit caz, indiferent dacă sunt implicate ca parte, 

martor sau în orice alt rol, vor contribui la stabilirea și/sau clarificarea faptelor unui caz sau a eventualelor 

încălcări ale prezentului Cod și vor trata strict confidențial atât informațiile furnizate, cât și implicarea 

lor, cu excepția cazului în care organul judiciar respectiv dispune altfel. 

 

64.3. Persoanele care cad sub incidența prevederilor prezentului Cod nu trebuie să întreprindă nici 

o acțiune menită, efectiv sau aparent, să obstrucționeze, să eludeze, să prevină sau să interfereze în alt 

mod cu orice procedură judiciară actuală sau potențială. 

 

64.4. În legătură cu orice procedură judiciară actuală sau potențială, persoanele aflate sub incidența 

prevederilor prezentului Cod nu vor ascunde niciun fapt material, nu vor face nicio declarație falsă sau 

înșelătoare, nu vor prezenta informație sau careva materiale incomplete, false sau înșelătoare. 

 

64.5. Persoanele care cad sub incidența prezentului Cod nu trebuie să hărțuiască, să intimideze, să 

amenințe sau să se răzbune împotriva unei persoane pentru asistența reală, potențială sau percepută a 

acelei persoane, oferită organelor judiciare sau cooperarea cu organele judiciare. 

 

64.6. În cazul în care vreuna dintre părți nu va colabora, mai ales dacă ignoră termenii prevăzuți, 

organul judiciar respectiv poate să se pronunțe asupra cauzei folosind materialele dosarului aflate în 

posesia sa. 

 

64.7. Încălcarea prevederilor prezentului articol se sancționează cu amendă de la 10 000 lei până la 

200 000 lei, precum și/sau cu interdicția de a participa la orice activitate legată de fotbal pentru o 

perioadă de până la 24 luni. 

 

Articolul 65. Obligația de neutralitate 

 
65.1. În relațiile cu instituțiile guvernamentale, organizațiile naționale și internaționale, persoanele 

aflate sub incidența prevederilor prezentului Cod trebuie, pe lângă respectarea regulilor de bază (regulile 

generale de conduita), să rămână neutre din punct de vedere politic, în conformitate cu principiile și 

obiectivele FMF, UEFA, FIFA și să acționeze într-un mod compatibil cu funcția deținută și să dea dovadă 

de integritate în acțiuni. 

 

65.2. Încălcarea prevederilor prezentului articol se sancționează cu amendă de la 10 000 lei până 

la 200 000 lei, precum și/sau cu interdicția de a participa la orice activitate legată de fotbal pentru o 

perioadă de până la 24 luni. 
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Articolul 66. Obligația de loialitate 

 
66.1. Persoanele care cad sub incidența prevederilor prezentului Cod au o datorie fiduciară față de 

FMF, precum și față de membrul la care sunt afiliate, de exemplu asociații teritoriale, ligi și cluburi. 

Obligațiile fiduciare rezultă din încrederea acordată persoanelor, care cad sub incidența prevederilor 

prezentului Cod, de către FMF și membrul la care sunt afiliate, pentru desfășurarea activităților 

fotbalistice, fapt ce presupune o reprezentare indirectă și care urmează să fie exercitată cu bună credință, 

cu maximă diligență, situând interesul comun mai presus decât interesul propriu. Orice persoană care cade 

sub incidența prevederilor prezentului Cod va acționa într-un mod ce exclude obținerea de profit 

nejustificat și de orice natură din încrederea acordată, dând dovadă de un comportament care nu va 

prejudicia imaginea structurii la care este afiliată sau a fotbalului, în general.   

 

66.2. Încălcarea prevederilor prezentului articol se sancționează cu amendă de la 10 000 lei până 

la 200 000 lei, precum și/sau cu interdicția de a participa la orice activitate legată de fotbal pentru o 

perioadă de până la 24 luni. 

 

Articolul 67. Obligația de confidențialitate 

 

67.1. În dependență de funcția deținută, persoanele care cad sub incidența prezentului Cod sunt 

obligate să păstreze confidențialitatea oricărei informații, de o orice natură, care le este încredințată în 

exercitarea funcțiilor deținute, dacă informația trebuie să fie înțeleasă sau este specificată ca fiind 

confidențială și nu este contrară principiilor FMF. 

 

67.2. Obligația de confidențialitate supraviețuiește încetării relației de aflare sub incidența 

prezentului Cod. 

 

67.3. Încălcarea prevederilor prezentului articol se sancționează cu  amendă de la 10 000 lei până 

la 200 000 lei, precum și/sau cu interdicția de a participa la orice activitate legată de fotbal pentru o 

perioadă de până la 24 luni. 

 

Articolul 68. Conflictul de interese 
 

68.1. Persoanele aflate sun incidența prezentului Cod nu își vor îndeplini atribuțiile (în special în 

ceea ce ține de pregătirea sau participarea la luarea unei decizii) în situații în care un conflict de interese 

existent sau potențial ar putea afecta o astfel de executare. Un conflict de interese apare dacă o persoană 

aflată sub incidența prezentului Cod, are sau pare să aibă, interese secundare care i-ar putea influența 

capacitatea de a-și îndeplini sarcinile cu integritate, într-o manieră independentă și consecventă. Interesele 

secundare includ, dar nu se limitează la, obținerea oricărui avantaj posibil pentru persoanele însuși 

persoanele aflate sub incidența prezentului Cod sau pentru părțile afiliate, așa cum sunt definite în 

prezentul Cod. 

 

68.2. Înainte de a fi alese, numite sau angajate, persoanele aflate sub incidența prezentului Cod, 

trebuie să dezvăluie orice relații și interese care ar putea duce la situații de conflict de interese în contextul 

activităților lor viitoare. 

 

68.3. Persoanele aflate sub incidența prezentului Cod, nu își vor îndeplini atribuțiile (în special 

pregătirea sau participarea la luarea unei decizii) în situații în care există pericolul ca un conflict de 
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interese să afecteze această exercitare. Orice astfel de conflict va fi imediat dezvăluit și notificat 

organizației pentru care persoana aflată sub incidența prezentului Cod își îndeplinește atribuțiile. 

 

68.4. Încălcarea prevederilor prezentului articol se sancționează cu amendă de la 10 000 lei până 

la 200 000 lei, precum și/sau cu interdicția de a participa la orice activitate legată de fotbal pentru o 

perioadă de până la 24 luni. În cazuri grave și/sau pentru recidivă, interdicția de a participa la orice 

activitate legată de fotbal poate fi pronunțată pentru maximum 5 ani. 

 

Articolul 69. Cadouri sau alte beneficii 

 
69.1. Persoanele aflate sub incidența prezentului Cod pot oferi sau accepta cadouri sau alte beneficii 

către și de la persoane din cadrul sau din afara FMF, sau împreună cu agenții de fotbal sau părțile afiliate, 

așa cum sunt definite în prezentul Cod, numai în cazul în care astfel de cadouri sau beneficii: 

 

(a) au o valoare simbolică sau nesemnificativă; 

(b) nu sunt oferite sau acceptate drept o modalitate de a influența persoanele aflate sub incidența 

prezentului Cod să execute sau să omită un act care are legătură cu activitățile lor oficiale; 

(c) nu sunt oferite sau acceptate contrar îndatoririlor persoanelor subiecți ai prezentului Cod; 

(d) nu creează niciun avantaj necuvenit pecuniar sau de altă natură; 

(e) nu creează un conflict de interese. 

 

69.2. Orice cadouri sau alte beneficii care nu îndeplinesc unul din criteriile expuse mai sus sunt 

interzise. 

 

69.3. În caz de dubii, cadourile sau alte beneficii nu vor fi acceptate, oferite, promise, primite, sau 

solicitate. În toate cazurile, persoanele aflate sub incidența prezentului Cod nu vor accepta, oferi, promite, 

primi sau solicita de la oricine din cadrul sau din afara FMF, sau împreună cu intermediarii sau părțile 

afiliate, așa cum sunt definite în prezentul Cod, sub nicio formă nicio sumă de bani. În cazul în care refuzul 

cadoului sau beneficiului ar ofensa donatorul pe baza normelor etice, persoanele aflate sub incidența 

prezentului Cod pot accepta cadoul sau beneficiul în numele organizației respective, îl vor raporta și, după 

caz, îl vor preda imediat către organ competent al FMF. 

 

69.4. Încălcarea prevederilor prezentului articol se sancționează cu  amendă de la 10 000 lei până 

la 200 000 lei, precum și/sau cu interdicția de a participa la orice activitate legată de fotbal pentru o 

perioadă de până la 24 luni. Orice sumă primită în mod necuvenit va fi inclusă în calculul amenzii. Pe 

lângă amendă, cadoul sau beneficiul primit în mod necuvenit va fi returnat, dacă este cazul. În cazuri 

grave și/sau pentru recidivă, interdicția de a participa la orice activitate legată de fotbal poate fi pronunțată 

pentru maximum 5 ani. 

 

Articolul 70. Comisionul 

 
70.1. Cu excepția cazului în care există un acord comercial veridic, persoanele aflate sub incidența 

prezentului Cod nu vor accepta, oferi, promite, primi sau solicita vreun comision pentru ele însele sau 

pentru terți pentru negocierea de tranzacții sau desfășurarea de afaceri în legătură cu îndatoririle lor. 

 

70.2. Încălcarea prevederilor prezentului articol se sancționează cu  amendă de la 10 000 lei până 

la 200 000 lei, precum și/sau cu interdicția de a participa la orice activitate legată de fotbal pentru o 

perioadă de până la 24 luni. Orice sumă primită în mod necuvenit va fi inclusă în calculul amenzii. În 
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cazuri grave și/sau pentru recidivă, interdicția de a participa la orice activitate legată de fotbal poate fi 

pronunțată pentru maximum 5 ani. 

 

Articolul 71. Protecția integrității fizice și psihice 

 
71.1. Persoanele aflate sub incidența prevederilor prezentului Cod trebuie să protejeze, să respecte 

și să apere integritatea și demnitatea personală a celor din jur. 

 

71.2. Persoanele aflate sub incidența prevederilor prezentului Cod nu vor folosi gesturi și limbaj 

ofensator pentru a insulta pe cineva în vreun fel sau pentru a incita pe alții la ură sau violență. 

 

71.3. Persoanele aflate sub incidența prevederilor prezentului Cod trebuie să se abțină de la orice 

formă de abuz fizic sau psihologic, de la orice formă de hărțuire și de la orice alte acțiuni ostile menite să 

izoleze social persoana sau să lezeze demnitatea acesteia. 

 

71.4. Amenințările, promisiunea de avantaje, constrângerea și toate formele de abuz sexual, hărțuire 

și exploatare sunt în special interzise. 

 

71.5. Încălcarea prevederilor prezentului articol se sancționează cu  amendă de la 10 000 lei până 

la 200 000 lei, precum și/sau cu interdicția de a participa la orice activitate legată de fotbal pentru o 

perioadă de la 2 ani până la 4 ani. În cazuri de exploatare sau abuz sexual, sau în cazuri grave și/sau 

pentru recidivă, interdicția de a participa la orice activitate legată de fotbal poate fi pronunțată pentru o 

perioadă de la  5 ani. 

 

Articolul 72. Fals și falsificare 

 
72.1. Persoana care, în legătură cu activitatea de fotbal, emite un document fals sau falsifică un 

document original, folosește documente false sau falsificate, pentru a obține un avantaj de orice natura 

pentru sine sau pentru altul, pentru a înșela pe altul ori pentru a crea o situație mai favorabilă în cadrul 

raporturilor cu persoane fizice sau juridice, va fi sancționată cu interzicerea desfășurării oricăror 

activități legate de fotbal pentru o perioadă de până  24 luni. Dacă autorul este un oficial, organul judiciar 

este în drept să aplice făptuitorului sancțiunea interzicerii desfășurării oricăror activității legate de fotbal 

pentru o perioadă de până la 36 luni. 

 

72.2. Refuzul jucătorului sau oficialului unui club de a comunica arbitrului sau observatorului, la 

cererea acestora, informații privind numele său sau alte date privind identitatea sa, se sancționează cu 

suspendare de la 3 până la 6 meciuri. În mod similar, se sancționează fapta de a furniza informații și date 

eronate. 

 

72.3. O asociație sau un club poate fi tras la răspundere pentru acțiunea unui oficial și/sau jucător 

pentru uzul de fals sau falsificarea de acte. 

 

72.4. 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 deducerea a cel puțin 3 (trei) puncte sau prin 

retrogradarea clubului în divizia imediat inferioară. 

 

72.5. Încălcarea acestui articol poate fi sancționată cumulativ cu  amendă de la 10 000 lei până la 

200 000 lei. 
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Articolul 73. Deturnarea și utilizarea necorespunzătoare a fondurilor 

 
73.1. Persoanele aflate sub incidența prevederilor prezentului Cod nu vor însuși sau utiliza în mod 

abuziv fonduri ale FIFA, UEFA, FMF, a membrilor săi, ligilor, asociațiilor sau cluburilor regionale sau 

orice alte fonduri destinate fotbalului, direct sau indirect prin, sau împreună cu terți. 

 

73.2. Persoanele aflate sub incidența prevederilor prezentului Cod se vor abține de la orice activitate 

sau comportament care ar putea crea impresia sau suspiciunea unei încălcări a prezentului articol. 

 

73.3. Încălcarea prevederilor prezentului articol se sancționează cu amendă de la 100 000 lei până 

la 2 000 000 lei, precum și/sau cu interdicția de a participa la orice activitate legată de fotbal pentru o 

perioadă de la 3 ani. Suma fondurilor deturnate va fi inclusă în calculul amenzii. Sancțiunea se majorează 

în mod corespunzător în cazul în care persoana deține o funcție de răspundere în fotbal, precum și în raport 

cu relevanța și cuantumul fondurilor în cauză sau al avantajului primit. 

 

 

Articolul 74. Abuzul de serviciu sau abuzul de putere 

 
74.1. Persoanele aflate sub incidența prevederilor prezentului cod nu vor abuza de funcția lor în 

niciun fel, în special pentru a profita de puterea lor în scopuri personale sau profituri private. 

 

74.2. Încălcarea prevederilor prezentului articol se sancționează cu  amendă de la 10 000 lei până 

la 200 000 lei, precum și/sau cu interdicția de a participa la orice activitate legată de fotbal pentru o 

perioadă de la 2 ani Sancțiunea se majorează proporțional autorității funcției deținute de către persoană 

în fotbal, precum și în raport cu relevanța și cuantumul avantajului primit. 

 

Articolul 75. Mită și corupție 

 
75.1. Persoanele aflate sub incidența prevederilor prezentului Cod, nu vor accepta, oferi, acorda, 

promite, primi sau solicita vreun avantaj pecuniar personal sau necuvenit sau de altă natură, în scopul 

obținerii sau păstrării unor beneficii sau oricărui alt avantaj necorespunzător, către sau de la oricine din 

cadrul sau din afara FMF. Asemenea acțiuni sunt interzise, indiferent dacă sunt efectuate direct sau 

indirect prin sau de către terți. În special, persoanele aflate sub incidența prevederilor prezentului Cod nu 

vor accepta, oferi, acorda promite, primi, sau solicita niciun avantaj personal pecuniar sau necuvenit sau 

de altă natură pentru îndeplinirea sau omisiunea unui act legat de activitățile lor oficiale și contrar 

îndatoririle lor. 

 

75.2. Persoanele aflate sub incidența prevederilor prezentului Cod se vor abține de la orice activitate 

sau comportament care ar putea crea impresia sau suspiciunea unei încălcări a prezentului articol. 

 

75.3. Încălcarea prevederilor prezentului articol se sancționează cu amendă de la 100 000 lei până 

la 500 000 lei, precum și/sau cu interdicția de a participa la orice activitate legată de fotbal pentru o 

perioadă de la 2 ani. Orice sumă primită în mod necuvenit va fi inclusă în calculul amenzii. Sancțiunea 

se majorează în mod corespunzător în cazul în care persoana deține o funcție înaltă în fotbal, precum și în 

raport cu relevanța și cuantumul avantajului primit. 
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Articolul 76. Integritatea meciurilor și competițiilor  

 
76.1. Persoanele care se află sub incidența prevederilor prezentului Cod, trebuie să se abțină de la 

orice comportament care atentează sau este susceptibil să atenteze la integritatea meciurilor și a 

competițiilor organizate de FMF, inclusiv, dar fără a se limita la, încălcarea principiilor eticii sportive, 

fair-play, comportament care influențează sau poate afecta cursul și/sau rezultatul unui meci sau 

competiții.  

 

76.2. Orice persoană aflată sub incidența prevederilor prezentului Cod, care, direct sau indirect, 

printr-o acțiune sau o omisiune, influențează sau manipulează ilegal cursul, rezultatul sau orice alt aspect 

al unui meci și/sau a unei competiții, conspiră sau încearcă să facă acest lucru prin orice mijloace, va fi 

sancționată cu amendă de la 50 000 lei până la 500 000 lei și aplicarea interdicției de a participa la orice 

activitate legată de fotbal pentru o perioadă de la 2 ani.  

 

76.3. Dacă un jucător sau un oficial se angajează într-un comportament descris în pct. 76.2. al 

prezentului articol, clubul sau membrul căruia îi aparține jucătorul sau oficialul va fi răspunzător solidar 

și poate fi sancționat cu: 

 

(a) pierderea meciului compromis prin forfait; 

(b) retragerea unui titlu sau a unui premiu, dacă este aplicabil;  

(c) amendă de la 200 000 lei până la 2 000 000 lei; 

(d) deducerea de la 6 la 30 puncte; 

(e) retrogradarea într-o categorie (competiție) inferioară; 

(f) excluderea din una sau mai multe competiții în desfășurare sau viitoare pentru o perioadă de 

la 1 an până la 10 ani. 

 

76.4. În cazul în care există dovezi pentru a deduce că un meci a fost manipulat sau că s-a comis o 

încercare de influențare ilegală sau improprie a cursului sau rezultatului unui singur meci, persoana față 

de care există o suspiciune rezonabilă privind conduita în timpul meciului care duce la concluzia că ar fi 

putut săvârși încălcările prevăzute în pct. 76.2. al prezentului articol, va fi sancționată cu  suspendare de 

la 10 meciuri și/sau  interdicție de participare la orice activități legate de fotbal de până la 1 an. 
 

76.5. În cazul în care există suficiente dovezi pentru a deduce că un meci a fost manipulat sau că s-

a comis o încercare de influențare ilegală sau improprie a cursului sau rezultatului unui meci, persoana 

față de care există o suspiciune rezonabilă privind conduita în timpul meciului care duce la concluzia că 

ar fi putut săvârși încălcările prevăzute în pct. 76.2. al prezentului articol, cu referire la două și mai multe 

meciuri, va fi sancționată cu suspendare de la 20 (douăzeci) de meciuri și/sau  interdicție de participare 

la orice activități legate de fotbal de până la 2 ani. Față de echipa căreia îi aparține jucătorul sau oficialul, 

se aplică corespunzător prevederile pct. 76.3. 

 

76.6. Jucătorul care participă, direct sau indirect, la pariuri sau activități similare legate de meciurile 

din cadrul unei competiții, sau are un interes financiar direct sau indirect în astfel de activități, va fi 

sancționat cu amendă de la 10 000 lei până la 50 000 lei și suspendare de la 6 la 12 meciuri.                              

Orice altă persoană care se află sub incidența prevederilor prezentului Cod, va fi sancționat cu amendă de 

la 10 000 lei până la 50 000 lei și suspendare de la 3 la 12 meciuri sau interdicția de a participa la orice 

activitate legată de fotbal pentru o perioadă de la 1 lună până la 12 luni. 

 

76.7. Jucătorul care utilizează sau oferă altor persoane informații care nu sunt accesibile publicului, 

obținute prin poziția sa în fotbal, cauzând sau putând cauza prejudicii unui meci sau unei competiții va fi 
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sancționat cu amendă de la 10 000 lei până la 50 000 lei și suspendare de la 6 la 12 meciuri. Orice altă 

persoană care se află sub incidența prevederilor prezentului Cod, va fi sancționat cu amendă de la 10 000 

lei până la 50 000 lei și suspendare de la 3 la 12 meciuri sau interdicția de a participa la orice activitate 

legată de fotbal pentru o perioadă de la 1 lună până la 12 luni.  

 

76.8. Departamentul de Integritate al FMF este competent să investigheze orice comportament pe 

teren și în afara terenului care afectează integritatea meciurilor și competițiilor de fotbal. 

 

76.9. Persoanele aflate sub incidența prevederilor prezentului Cod, sunt obligate să coopereze pe 

deplin cu FMF în eforturile de a combate orice comportament pe teren și în afara terenului, care afectează 

integritatea meciurilor și competițiilor de fotbal și, prin urmare, să raporteze imediat și voluntar 

Departamentului de Integritate al FMF sau secretariatului organului judiciar competent al FMF orice 

informație deținută, care direct sau indirect este legată de o posibilă manipulare a unui meci de fotbal sau 

a unei competiții, așa cum este descris mai sus. Încălcarea obligației de a coopera și de raporta va fi 

sancționată cu interdicția a participa la orice activitate legată de fotbal pentru o perioadă de la 6 luni 

până la 24 luni și amendă de la 10 000 lei până la 50 000 lei.  

 

76.10. Participantul la o abatere disciplinară prevăzută în prezentul articol poate fi scutit total sau 

parțial de sancțiune, dacă ajută în orice mod (denunț, declarații, înscrisuri, etc.) la soluționarea cauzei, 

inclusiv la identificarea și sancționarea celorlalți participanți la respectiva abatere disciplinară.  

 

76.11. Participantul la o abatere disciplinară care, după inițierea procedurii de examinare a unei 

abateri descrise în prezentul articol de către organul judiciar competent al FMF, recunoaște fapta 

încriminată înainte de pronunțarea deciziei, poate fi scutit parțial de sancțiune prin reducerea a 50% din 

marja stabilită în prezentul articol. 

 

76.12. Prin decizia organului judiciar al FMF competent în examinarea cauzei, sancțiunile descrise 

în prezentul articol pot fi aplicate aparte sau cumulativ. 

 

76.13. Prin decizia organului judiciar al FMF competent în examinarea cauzei, în cazuri grave, poate 

fi impusă o perioadă mai îndelungată de suspendare, inclusiv o posibilă interdicție pe viață de a participa 

la orice activitate legată de fotbal. 
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PROCEDURA ÎN MATERIE DISCIPLINARĂ 
 

Articolul 77. Jurisdicția FMF și legislația aplicabilă 
 

77.1. În temeiul art. 56 din Statutul FMF, aplicarea sancțiunilor disciplinare potrivit prevederilor 

prezentului Cod și regulamentelor FMF, se efectuează exclusiv de către organele judiciare din cadrul 

FMF, în prezența membrilor acestor organe. Membrii organelor judiciare sunt investiți cu competența de 

a se pronunța asupra cauzelor examinate, iar în desfășurarea activități lor, se ghidează după prevederile 

Statutului FMF, regulilor FIFA, UEFA, FMF, inclusiv de Legile Jocului și legislația în vigoare. 

 

77.2. Dacă există omisiuni în prezentul Cod privind regulile de procedură și în caz de îndoieli cu 

privire la interpretarea normelor expuse în prezentul Cod, organele judiciare vor decide în conformitate 

cu jurisprudența CAS, FIFA, UEFA. 

 

77.3. În activitatea desfășurată, organele judiciare din cadrul FMF se pot baza pe precedente și 

principii deja stabilite de doctrina sportivă și jurisprudența CAS, FIFA și UEFA. 

 

Articolul 78. Organele judiciare 

 
78.1. Conform art. 56 din Statutul FMF, organele judiciare ale FMF, abilitate cu competențe de 

luare a deciziilor în materie disciplinară, sunt: 

 

(a) Comisia de etică - are competența de a se pronunța asupra încălcărilor de etică, precum și asupra 

altor subiecte, care intră în competența sa potrivit prevederilor prezentului Cod, Statutului și regulilor 

FMF; 

(b) Comisia de disciplină - are competența de a se pronunța asupra încălcărilor disciplinare, aferente 

competițiilor desfășurate sub egida FMF, precum și asupra altor subiecte, care intră în competența sa 

potrivit prevederilor prezentului Cod, Statutului și regulilor FMF; 

(c) Comisia de apel – este competentă să examineze în ordine de apel, contestațiile depuse împotriva 

deciziilor adoptate în primă instanță de către Comisia de disciplină, Comisia de etică și Comisia privind 

statutul și transferul jucătorului, care nu sunt declarate definitive în baza reglementărilor relevante ale 

FMF. 

 

78.2. Norme speciale privind funcționarea și activitatea comisiilor indicate în pct. 78.1., precum și 

competența acestora, sunt prevăzute în Regulamentul privind organizarea și funcționarea organelor 

judiciare ale FMF. 

 

Articolul 79. Alte autorități competente în materie disciplinară 
 

79.1. Arbitrul este competent să ia decizii în materie disciplinară în timpul jocului de fotbal. 

 

79.2. Deciziile arbitrului luate în timpul jocului de fotbal (de la intrarea până la ieșirea sa de pe 

terenul de joc) sunt definitive. 

 

79.3. Ca excepție, derogând de la prevederile regulii generale prevăzute în pct. 79.2., Comisia de 

disciplină are competența: 
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(a) de a sancționa abaterile grave care nu au fost văzute de arbitru; 

(b) de a înlătura erorile constatate în deciziile disciplinare ale arbitrilor, aferent identificării greșite 

a persoanei; 

(c) de a stabili sancțiunile disciplinare corespunzătoare, conform prevederilor prezentului Cod, în 

caz de eliminare; 

(d) de a stabili sancțiuni suplimentare. 

 

Articolul 80. Părțile 
 

80.1. Doar persoana căreia i se impută o încălcare a prevederilor prezentului Cod sau regulilor FMF, 

este considerată parte a procedurii disciplinare. 

 

Articolul 81. Probele 

 
81.1. În vederea aflării adevărului, organele judiciare sunt obligate să examineze cauza sub toate 

aspectele, în baza probelor administrate. 

 

81.2. Constituie probă orice element de fapt care servește la constatarea existenței sau inexistenței 

unei abateri disciplinare, la identificarea persoanei care a săvârșit abaterea, precum și la cunoașterea 

împrejurărilor necesare pentru justa soluționare a cauzei. 

 

81.3. Sarcina probei cu privire la încălcările disciplinare, cu excepția cazului în care acțiunea 

disciplinară a fost pornită la solicitarea unui terț, revine organelor judiciare, care dispun de o discreție 

absolută în ceea ce privește evaluarea probelor. 

 

81.4. Dacă partea invocă un drept pe baza unui fapt presupus, are sarcina probei acestui fapt. În 

cadrul procedurii, partea trebuie să prezinte toate faptele și dovezile relevante pe care le cunoaște la 

momentul respectiv sau pe care ar fi trebuit să le cunoască prin exercitarea atenției cuvenite. 

 

81.5. Probele administrate trebuie să fie admisibile. Astfel, pentru a fi încuviințată, proba trebuie să 

fie utilă cauzei, pertinentă (să aibă legătură cu obiectul cauzei), concludentă (să fie de natură să ducă la 

soluționarea cauzei), verosimilă (să fie credibilă) și regulamentară (prevăzută de regulile FMF). Ori de 

câte ori organul judiciar apreciază că proba solicitată este admisibilă, respectiv, conduce la soluționarea 

cauzei, va dispune administrarea ei. În caz contrar, se dispune respingerea acesteia. 

 

81.6. Organul judiciar competent apreciază probele după intima lui convingere, bazată pe cercetarea 

multiaspectuală, nepărtinitoare și nemijlocită a probelor din dosar. Astfel, organul judiciar decide în mod 

liber ponderea probatorie a oricărei dovezi administrate și deliberează în procesul decizional în mod liber 

între elementele de probă contradictorii. 

 

81.7. Standardul de probă care trebuie aplicat în procedurile disciplinare este satisfacția confortabilă 

a organului judiciar competent. 

 

81.8. Pot servi drept probe următoarele mijloace: documente, rapoarte ale oficialilor de meci 

(raportul arbitrului principal, raportul arbitrilor asistenți, raportul celui de-al patrulea arbitru, raportul 

observatorului de arbitri, raportul delegatului/inspectorului meciului), procesul-verbal al ședinței tehnice 

însoțit de tabelul cu semnăturile celor prezenți, declarațiile părților, declarațiile făptuitorului, declarațiile 

părții vătămate, declarațiile martorilor, înscrisurile, înregistrările audio, video sau fotografiile, mijloacele 
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materiale de probă, constatările tehnico-științifice, constatările medico-legale, expertizele, precum și orice 

alt mijloc de probă care poate duce la aflarea adevărului. 

 

81.9. Orice tip de probă relevantă pentru caz poate fi administrată 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 cauza examinată (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 al satisfacției 

confortabile. Dovada directă nu este întotdeauna necesară, atât timp cât probele indirecte îndeplinesc 

standardul de satisfacție confortabilă. (Exemple de dovezi: Opiniile / rapoartele experților, specialiștilor 

în domeniu, e-mailuri, scrisori, declarații ale martorilor/ părții, înregistrări audio, înregistrări video, 

rapoarte ale caselor de pariuri, orice alt tip de document.) 

 

 

Articolul 82. Rapoartele oficialilor de meci ca mijloc de probă 

 
82.1. Faptele descrise în rapoartele oficialilor de meci sunt prezumate ca fiind exacte și valabile, 

până la proba contrarie. Invocarea inexactității conținutului rapoartelor oficialilor de meci este permisă, 

putând fi probată doar prin înregistrări video sau fotografii. 

 

82.2. Dacă sunt constatate neconcordanțe între rapoartele oficialilor de meci și nu există mijloace 

pentru interpretarea diferitelor versiuni ale faptelor, raportul arbitrului are prioritate în ceea ce privește 

incidentele petrecute pe terenul de joc. Cât privește incidentele petrecute în afara terenului de joc, are 

prioritate raportul observatorului de meci. 

 

 

Articolul 83. Protestul 
 

83.1. Cluburile pot depune proteste privind anumite încălcări prevăzute de prezentul articol. 

Protestele trebuie să fie depuse la Comisia de disciplină în scris, indicând motivele relevante, în termen 

de 24 de ore de la încheierea meciului în cauză. Termenul de 24 de ore nu poate fi extins. 

 

83.2. Un protest se consideră admisibil în următoarele cazuri: 

 

(a) dacă se constată participarea unui jucător neeligibil la un meci, ca urmare a faptului că jucătorul 

nu îndeplinește condițiile definite în regulile de desfășurare a Campionatului, precum și Cupei Republicii 

Moldova la fotbal; 

(b) meciul are loc pe un teren de joc necorespunzător, în situația când arbitrul a fost informat imediat 

despre problema observată (fie în scris înainte de meci, fie verbal de către un căpitan al echipei, în prezența 

căpitanului echipei adverse, în timpul meciului); 

(c) dacă se constată o eroare evidentă a arbitrului, situație în care protestul poate fi îndreptat numai 

împotriva consecințelor disciplinare ale erorii constatate; 

(d) dacă se depistează o încălcare evidentă a unei reguli din partea arbitrului, care a avut o influență 

decisivă asupra rezultatului final al meciului; 

(e) pentru orice alt incident semnificativ care a avut o influență decisivă asupra rezultatului final al 

meciului. 

 

83.3. Nu pot fi depuse proteste împotriva deciziilor efective luate de arbitru. 
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83.4. Un protest va fi examinată dacă întrunește cumulativ următoarele condiții: 

 

(a) protestul este depus de cluburile a căror echipe au jucat într-un meci direct, fiind contestate 

anumite împrejurări aferente meciului dat; 

(b) intenția de a depune protest este consemnată prin mențiune în raportul de meci (mențiunea 

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; 

(c) a fost achitată taxa de examinare a protestului. 

 

83.5. Protestul se examinează de organul judiciar competent al FMF după ce clubul, care înaintează 

protestul, transferă în termen de 48 de ore de la depunerea protestului, pe contul FMF, taxa de examinare 

în următorul cuantum: 

 

(a) Super Liga – 5 000 lei; 

(b) Liga 1 – 2 000 lei; 

(c) Liga 2 – 500 lei. 

 

83.6. Neachitarea în termen a taxei corespunzătoare atrage după sine restituirea fără examinare a 

protestului şi omologarea meciului cu rezultatul obținut pe teren. 

 

83.7. Taxa de examinare a protestului se restituie clubului petiționar dacă acesta obține câștig de 

cauză integral, după expirarea termenului de atac al deciziei organului judiciar competent al FMF. În caz 

de apel, taxa se restituie după examinarea acestuia, dacă decizia organului judiciar competent al FMF de 

primă instanță, prin care clubul petiționar a obținut câștig de cauză integral, este lăsată în vigoare, fără 

modificări. 

 

Articolul 84. Martorul 
 

84.1. Martorii vor spune adevărul absolut și total și vor răspunde la întrebările, care le-au fost 

adresate, cât mai exact posibil. 

 

84.2. Este responsabilitatea părții să asigure prezența martorului în proces, dacă solicită implicarea 

acestuia, și să compenseze toate cheltuielile legate de participare martorului astfel citat. În cazul citării 

martorului din oficiu de către organul judiciar, cheltuielile legate de participare martorului în proces vor 

fi compensate de către FMF.  

 

84.3. Mărturiile pot fi depuse inclusiv prin telefon sau prin legătură video. 

 

 

Articolul 85. Participanții anonimi la proces 

 
85.1. În cazul în care mărturia unei persoane în procedurile desfășurate în conformitate cu prezentul 

Cod pune în pericol securitatea acesteia sau a persoanelor apropiate, organul judiciar competent poate 

dispune următoarele: 

 

(a) să nu fie dezvăluită identitatea persoanei în prezența părților; 

(b) persoana să nu fie prezentă la audiere; 

(c) vocea persoanei să fie distorsionată; 
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(d) persoana să fie interogată în afara sălii de ședință; 

(e) persoana să fie interogată în scris; 

(f) datele care pot fi utilizate pentru a identifica persoana dată, să fie incluse într-un dosar separat, 

confidențial. 

 

85.2. În cazul în care nu există alte dovezi care să confirme mărturia depusă de persoana aflată sub 

anonimat, mărturia poate fi utilizată ca probă numai în contextul impunerii sancțiunilor în temeiul 

prezentului Cod, dacă părțile și reprezentanții lor legali au avut posibilitatea de a adresa întrebări în scris 

persoanei în cauză, iar membrii organului judiciar au avut posibilitatea de a intervieva persoana aflată sub 

anonimat în mod direct cu stabilirea identității sale. 

 

85.3. Va fi sancționată orice faptă menită să dezvăluie identitatea persoanei aflată sub anonimat, în 

temeiul prezentei dispoziții, sau orice acțiune de transmitere a informației care ar putea fi utilizată pentru 

identificarea acestei persoane. 

 

Articolul 86. Identificarea participanților anonimi la proces 

 
86.1. 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 sau alt membru prezent, rezultatele fiind consemnate în procesul-

verbal care va conține datele de identificare ale persoanei respective. Acest proces-verbal nu va fi 

comunicat părților, iar acestea 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. 

 

Articolul 87. Inițierea procedurii disciplinare 
 

87.1. Procedura disciplinară este inițiată de secretariatul organului  judiciar competent al FMF: 

 

(a) din oficiu; 

(b) în temeiul rapoartelor oficialilor meciului; 

(c) în cazul în care a fost depus un protest sau înaintată o plângere; 

(d) la cererea Comitetului Executiv, al Președintelui FMF sau Secretarului General FMF; 

(e) în temeiul rapoartelor agenților de integritate; 

(f) în baza documentelor primite de la o autoritate publică; 

(g) în temeiul articolului 62 din prezentul Cod; 

(h) în alte cazuri reglementate de prezentul Cod. 

 

87.2. 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 suspendare de la 2 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. 

 

87.3. Orice persoană sau organ poate raporta o conduită considerată incompatibilă cu prezentul Cod 

sau cu orice alt regulament FMF. Astfel de raportări vor fi făcute în scris și vor include orice dovezi 

disponibile. Totuși, în aceste cazuri, organul judiciar FMF nu este obligat să inițieze o procedură 

disciplinară. 
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87.4. Părțile vor fi notificate cu privire la deschiderea procedurii disciplinare și la posibila încălcare 

a prevederilor prezentului Cod. Excepții de la această regulă pot fi făcute din motive de siguranță și 

securitate sau dacă o astfel de dezvăluire ar interfera cu desfășurarea investigației. 

 

Articolul 88. Investigații 

 
88.1. Cu asistența secretariatului organului judiciar, și în funcție de posibila încălcare, Comisia de 

Disciplină și Comisia de Etică vor conduce investigația cauzei prin anchete scrise și interogarea scrisă sau 

orală a părților și a martorilor. De asemenea, organul judiciar poate întreprinde orice alte măsuri de 

investigație relevante pentru caz, în special, poate verifica autenticitatea documentelor relevante pentru 

investigație prin obținerea de declarații sau depoziții.  

 

88.2. În cazul dosarelor ce țin de corupție, integritate și manipulare de meciuri, acțiunile de 

investigație vor fi îndeplinite de către Departamentul de Integritate al FMF. 

 

Articolul 89. Conducerea investigației preliminare  

in cazul acuzațiilor de manipulare a rezultatelor  

unui meci/pariuri aranjate/integritate și elaborarea raportului final 
 

89.1. Investigația preliminară reprezintă o anchetă cu domeniu limitat, întreprinsă de Departamentul 

de Integritate al FMF, pentru a verifica dacă o acuzație necesită 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 minuțioase, de a evalua dacă se recomandă deschiderea procedurilor 

disciplinare și/sau de etică printr-un raport final de investigație. 

 

89.2. În cadrul procedurii de investigație preliminară se va asigura intervievarea persoanelor 

acțiunile/inacțiunile cărora alcătuiesc obiectul investigațiilor, inclusiv a potențialilor martori. Interviul se 

va înregistra pentru referințele viitoare în cazul unei proceduri potențiale. În timpul interviului se va 

solicita consimțământul persoanei intervievate pentru înregistrare 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. 

 

89.3. Raportul final este principalul document 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: 

 

(a) Informarea organului judiciar FMF despre rezultatele investigației preliminare; 

(b) Furnizarea unui rezumat exact al faptelor și al mijloacelor de probă disponibile; 

(c) Păstrarea unei înregistrări scrise a rezultatelor investigației preliminare. 

 

89.4. Raportul final va conține: 

 

(a) identificarea clară a persoanelor sau entităților vizate de anchetă (de exemplu, numele complet, 

data nașterii, datele de contact etc.); 

(b) înregistrări detaliate ale tuturor acțiunilor întreprinse în faza de investigare preliminară 

(interviuri, schimb de corespondența oficială, rapoarte etc.); 

(c) prezentarea documentată a faptelor; 

(d) analiza elementelor de probă disponibile sau colectate în timpul anchetei; 
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(e) analiza preliminară a tuturor dispozițiilor regulamentare potențial încălcate; 

(f) recomandări finale privind acțiunile viitoare care urmează să fie efectuate pe baza constatărilor 

din investigația preliminară (de exemplu, deschiderea procedurilor formale, arhivarea provizorie a cazului 

sau o recomandare de a investiga în continuare). 

 

89.5. Odată ce un raport final de investigație a fost întocmit și prezentat organului judiciar 

competent al FMF, se va deschide procedura disciplinară. 

 

Articolul 90. Măsuri provizorii 
 

90.1. Președintele organului judiciar competent are dreptul de a pronunța măsuri provizorii, atunci 

când acestea sunt considerate necesare, pentru a asigura că procedurile de investigare nu sunt interferate, 

sau, în cazul în care o încălcare a prezentului Cod pare a fi fost săvârșită, iar o decizie pe fondul cauzei 

nu este pronunțată, pentru a menține disciplina sportivă sau pentru a evita un prejudiciu ireparabil, ori din 

motive de siguranță și securitate. În cazul dat, organul judiciar nu este obligat să convoace părțile în 

ședință. 

 

90.2. Încheierea de pronunțare a măsurilor provizorii poate fi atacată cu apel. În cazul dat, apelul 

trebuie să fie depus la Comisia de Apel a FMF, în scris și motivat, în termen de trei zile de la notificarea 

măsurii aplicate, fără plata taxei de apel. Apelul se va examina în termeni restrânși, pe baza materialelor 

dosarului sau președintele organului judiciar poate decide audierea părților interesate. Deciziile Comisiei 

de Apel sunt definitive și nu pot fi supuse atacului. 

 

90.3. O măsură provizorie poate fi aplicată pentru o perioadă de cel mult 90 (nouăzeci) de zile. 

Durata oricărei astfel de măsuri poate fi dedusă din sancțiunea disciplinară definitivă. 

 

Articolul 91. Examinare unipersonală  
 

91.1. Președintele organului judiciar de primă instanță poate examina o cauză ca judecător unic, 

respectiv, poate lua decizii unipersonal în cazurile legate de: 

 

 (a) încălcări sancționate cu avertisment sau mustrare; 

          (b) încălcări sancționate cu suspendare până la trei etape sau două luni, inclusiv 

          (c) încălcări sancționate cu munca în folosul comunității fotbalistice; 

(d) încălcări sancționate cu instruire de conformare; 

(e) cauze bazate pe art. 62 din prezentul Cod (nerespectarea deciziilor); 

(f) pronunțarea, modificarea sau anularea măsurilor provizorii; 

(g) încheieri; 

(h) cererea de recuzare formulată împotriva unui membru al organului judiciar respectiv. 

 

91.2. Președintele Comisiei de Apel poate lua decizii unipersonal în cazurile legate de: 

 

(a) atacarea hotărârilor privind măsurile provizorii; 

(b) încheieri; 

(c) cerere de recuzare formulată împotriva unui membru al Comisiei de Apel; 

(d) cerere de recuzare formulată împotriva Președintelui unui organ judiciar de primă instanță. 

 

91.3. Procedurile conduse de către președintele organului judiciar în calitate de judecător unic se 

desfășoară în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și funcționarea organelor judiciare 
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ale FMF. În cazul lipsei președintelui organului judiciar și/sau imposibilității examinării cazului conform 

prevederilor prezentului articol, atribuțiile de judecător unic se exercită de către vicepreședinte organului 

judiciar respectiv. 

 

 

Articolul 92. Apelul  

 
92.1. Apelul se depune către Comisia de Apel, împotriva deciziilor motivate ale organelor judiciare 

de primă instanță. Ca excepție, sub sancțiunea respingerii apelului ca fiind inadmisibil, nu pot fi atacate 

deciziile organului judiciar de primă instanță cu privire la sesizarea asupra identificării greșite a persoanei 

sau cele prin care s-au dispus următoarele sancțiuni: 

 

(a) avertisment sau mustrare; 

(b) suspendare până la trei etape sau două luni, inclusiv; 

(c) amendă mai mică de 10 000 de lei, impusă unei persoane juridice, sau amendă mai mică de           

2 000 de lei, impusă unei persoane fizice; 

(d) deciziile luate în conformitate cu art. 62 al prezentului Cod. 

 

92.2. Deciziile pronunțate de Comisia de Apel a FMF pot fi atacate cu recurs la Curtea de Arbitraj 

Sportiv, Lausanne, Elveția (CAS). 

 

92.3. În cazul în care Comisia de Disciplină sau Comisia de Etică combină mai multe măsuri disciplinare,  

apelul este admisibil dacă cel puțin una dintre măsurile disciplinare impuse depășește limitele prevăzute 

la art. 91.1 lit. b) și c) din prezentul Cod, iar Comisia de Apel  va examina doar sancțiunile în cauză. 
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DISPOZIȚII FINALE 
 

Articolul 93. Dispoziții finale și omisiuni 
 

93.1. Dacă există omisiuni în prezentul Cod, organele judiciare FMF vor emite decizia în 

concordanță cu prevederile regulamentelor FIFA și UEFA, precum și luând în considerare jurisprudența 

FIFA, UEFA și CAS. Dacă există neconcordanțe între prevederile prezentului Cod și reglementările 

FIFA/UEFA, se vor aplica reglementările FIFA/UEFA.  

 

93.2. În lipsa normelor și practicii menționate în prezentul articol, organele judiciare vor decide în 

raport de reglementările generale asimilate din dreptul comun, ținând seama de principiile specifice 

dreptului sportiv. 

 

93.3. În caz dacă o persoană săvârșește o faptă care nu este prevăzută în mod expres de prezentul 

Cod, dar în esență este similară (analogică) cu o abatere disciplinară pentru comiterea căreia prezentul 

Cod prevede răspunderea disciplinară, organul judiciar competent are dreptul să aplice persoanei una 

dintre sancțiunile prevăzute de prezentul Cod, ghidat de analogia legii, analogia dreptului și principiile 

bunei credințe, raționalității și dreptății (ex aequo et bono). 

 

Articolul 94. Adoptarea și intrarea în vigoare 
 

94.1. Prezentul Cod se adoptă prin decizia Comitetului executiv al FMF şi întră în vigoare din data 

adoptării. 
 

94.2. Modificările la prezentul Cod se aprobă și intră în vigoare similar procedurii de adoptare a 

Regulamentului propriu zis. 



 ANEXĂ: SANCȚIUNI PENTRU ÎNCĂLCĂRI DISCIPLINARE 
 

     

 Încălcare disciplinară Art.  

CDE 

CAMPIONAT RM 

CUPA RM 

                                   

                Sancțiuni aplicabile și cuantumul amenzii  

1.  Împiedicarea marcării unui gol de către echipa adversă sau 

oprirea unei ocazii clare de a marca prin jucarea intenționată a 

mingii cu mâna (cu excepția cazului când portarul joacă în 

propria suprafață de pedeapsă): 

 

40.1. 

a) 

Suspendare pentru un meci, și amendă: 

 

i. 400 lei  în cazul jucătorilor din Super Liga; 

ii. 200 lei în cazul jucătorilor din Liga 1; 

iii. 100 lei în cazul jucătorilor din Liga 2. 

 

2.  Oprirea unei ocazii clare de a marca, a unui adversar aflat în 

atac care se deplasează spre poarta adversă prin comiterea unei 

greșeli sancționabile cu lovitură liberă sau lovitură de pedeapsă 

(penalty): 

40.1. 

b) 

Suspendare pentru un meci și amendă în mărime de: 

 

i. 400 lei  în cazul jucătorilor din Super Liga; 

ii. 200 lei în cazul jucătorilor din Liga 1; 

iii. 100 lei în cazul jucătorilor din Liga 2. 

 

3.  Primirea  a două avertismente  în cursul aceluiași meci: 40.1.c) Suspendare pentru un meci și amendă în mărime de: 

 

i. 400 lei  în cazul jucătorilor din Super Liga; 

ii. 200 lei în cazul jucătorilor din Liga 1; 

iii. 100 lei în cazul jucătorilor din Liga 2. 

 

4.  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:  

40.2. Suspendare de până la 3 (trei) meciuri și amendă: 

 

i. de la 600 lei până la 3000 lei, în cazul jucătorilor din Super Ligă; 

ii. de la 400 lei până la 2000 lei, în cazul jucătorilor din Liga 1; 

iii. de la 200 lei până la 1000 lei, în cazul jucătorilor din Liga 2. 
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5.  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 (prin utilizarea palmei, cotului, brațului, 

pumnului, capului, piciorului ori călcarea adversarului), 

mușcarea, aruncarea obiectelor și a mingii,  precum și alte 

cazuri de comportament agresiv: 

40.3 (a) suspendare până la 4 (patru) meciuri, dacă nu a produs 

vătămare fizică, și amendă: 

 

(b) suspendare până la 4 (patru) meciuri, dacă nu a produs 

vătămare fizică, și amendă  d   2 000 lei până la 15 000 lei; 

 

(c) (b) suspendare pentru 6 meciuri dacă a produs orice tip de 

vătămare fizică, cu excepția formelor grave; 

 

(c) suspendare pentru 7 meciuri în caz dacă vătămarea fizică a 

avut un caracter intenționat, fiind produs orice tip de vătămare fizică, 

cu excepția formelor grave; 

 

(d) suspendare de la 8 la 10 meciuri, dacă intenționat sau 

neintenționat, a produs vătămare fizică gravă; 

 

(e) suspendare pentru 12 meciuri în caz de recidivă.  

În cazurile prevăzute de lit. lit. (b), (c), (d) și (e) din pct. 40.3, 

în funcție de gravitatea şi consecințele abaterii disciplinare: 

40.3.1.  

Suplimentar amendă de până la 50 000 lei, dar nu mai puțin de limitele 

minime stabilite la lit. (a) din pct. 40.3. 

 

6.  În caz dacă este lovit arbitrul, arbitrul asistent, al patrulea 

oficial sau observatorul: 

 

40.3.2. 

 

 Suspendare de la 6 la 12 luni şi o amendă de până la 50 000 lei, dar 

nu mai puțin de limitele minime stabilite la lit. (a) din pct. 40.3. 

7.  Dacă lovirea a produs vătămarea fizică a oficialului, oficialului 

de meci: 

  

40.3.3. Suspendare de la 1 an la 2 ani şi o amendă de până la 

 70 000 lei, dar nu mai puțin de limitele minime stabilite la lit. (a) din 

pct. 40.3. 
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8.  Dacă lovirea a produs vătămarea fizică gravă a oficialului, 

oficialului de meci:  

40.3.4. Excluderea din activitatea competițională sau fotbalistică, în totalitate, 

şi o amendă de până la 70 000 lei, dar nu mai puțin de limitele minime 

stabilite la lit. (a) din pct. 40.3. 

9.  Comportamentul violent precum bruscarea, efectuată prin 

tragere, împingere, ținere ori alte acțiuni asemănătoare:  

40.4. Suspendare de la 2 la 4 meciuri 

10.  Pentru bruscarea oficialilor de meci:  40.4.1. Suspendare de la 6 la 8 meciuri și amendă de la 2 000 lei până la 

 15 000 lei. 

 

11.  Scuiparea unui adversar, oficial sau a oricărei alte persoane, 

săvârșită de un jucător sau de un oficial:   

40.5. Suspendare de la 4 la 8 meciuri și amendă de la 2000 lei până la  

15 000 lei. 

 

 

12.  Folosirea unui limbaj sau a unor gesturi jignitoare, injurioase 

sau grosolane:  

40.6. Suspendare de la 3 la 6 meciuri și amendă de la 2 000 lei până la 

 15 000 lei 

 

13.  Primirea în mod intenționat  a unui cartonaș galben sau roșu, 

de ex. pentru a fi suspendat pentru un meci viitor și pentru a 

avea în cele din urmă un palmares curat 

40.7.  Suspendare de la unul  până la 3 meciuri 

 

14.  Acționarea cu intenția evidentă de a determina un arbitru de 

meci să ia o decizie incorectă sau de a-și susține eroarea de 

judecată și, prin urmare, de a-l determina să ia o decizie 

incorectă:  

 

 

40.8. Suspendare de la  2  până la 6 meciuri 
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15.  Folosirea neregulamentară la meci a unui jucător 

neinclus în raportul de meci, neînregistrat sau înregistrat la un 

alt club, înregistrat pe bază de acte false, precum și folosirea 

unui junior pentru echipa de seniori, dacă acesta a jucat în 

aceeași zi pentru echipa de junior: 

 

41.1 (a) în cazul clubului, pierderea jocului prin forfait și amendă în 

mărime de: 

i. 10 000 lei pentru cluburile din Super Ligă; 

ii. 7 000 lei pentru cluburile din Liga 1; 

iii. 4 000 lei pentru cluburile din Liga 2. 

16.  Folosirea într-un joc oficial a unui jucător suspendat sau fără 

drept de joc: 

41.2 Pierderea jocului prin forfait și amendă în mărime de: 

 

i. 3 000 lei pentru cluburile din Super Ligă; 

ii. 2 000 lei pentru cluburile din Liga 1;  

iii. 1 000 lei pentru cluburile din Liga 2. 

 

17.  Înscrierea în raportul de meci a jucătorului suspendat ca 

rezervă,  fără participarea la meci: 

 

41.3  

i. 2 000 lei în cazul cluburilor din Super Ligă; 

ii. 1 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1; 

iii. 500 lei în cazul cluburilor din Liga 2. 

 

 

18.  Efectuarea unui număr neregulamentar de schimbări de 

jucători: 

41.4. Pierderea jocului prin forfait și amendă în mărime de: 

 

i. 3 000 lei în cazul cluburilor din Super Ligă; 

ii. 1 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1; 

iii. 500 lei în cazul cluburilor din Liga 2. 

 

19.  Refuzul unui jucător de a se conforma dispozițiilor arbitrului 

pentru a verifica identitatea acestuia 

 

41.5. i. 10 000 lei în cazul cluburilor din Super Ligă; 

ii. 7 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1; 

iii. 4 000 lei în cazul cluburilor din Liga 2. 
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20.  Refuzul jucătorului, antrenorul sau alt oficial să părăsească de 

îndată terenul de joc sau banca de rezerve, după ce a fost 

eliminat de arbitru, fapt ce a determinat întârzierea sau oprirea 

jocului:  

42.1 Suspendare de la 2 la 6 meciuri și amendă: 

 

i. de la 1 000 lei până la 5 000 lei în cazul jucătorilor, 

antrenorilor, oficialilor din Super Ligă; 

ii. de la 700 lei până la 3 000 lei în cazul jucătorilor, antrenorilor, 

oficialilor din Liga 1; 

iii. de la 400 lei până la 1 000 lei în cazul jucătorilor, 

antrenorilor, oficialilor din Liga 2. 

 

 

21.  Dacă un meci nu poate avea loc sau nu poate fi jucat integral 

din cauza unei echipe sau a comportamentului pentru care 

poartă răspundere un club, cu excepția situațiilor de forță 

majoră, clubul vinovat se sancționează cu:  

43.1.  Amendă în mărime de la 3 000 până la 50 000 lei, iar meciul va fi 

pierdut prin forfait sau rejucat. 

22.  Nedisputarea meciului din motivul neprezentării echipei, 

întârzierea la meci peste termenul regulamentar, neprezentarea 

carnetelor de înregistrare, necompletarea raportului de meci în 

programul electronic COMET FMF sau prezentarea cu mai 

puțin de 7 jucători înregistrați cu drept de joc:   

43.2. 

 

 

 

 

 

 

 Pierderea jocului prin forfait și amendă: 

 

i. de la 10 000 lei până la 50 000 lei în cazul unui meci din Super 

Ligă; 

ii. de la 5 000 lei până la 10000 lei în cazul unui meci din Liga 

1; 

iii. de la 3 000 lei până la 5000 lei în cazul meciului din Liga 2. 

 

23.  Nedisputarea a două meciuri din cadrul aceleiași ediții a 

campionatului de seniori,  pe baza motivelor indicate în pct. 

43.1. și pct. 43.2., pe lângă pedepsele stabilite conform 

punctelor prenotate:   

43.3.  Excluderea din campionat și retrogradarea: 

 

i. cu trei trepte competiționale în cazul echipelor din Super Ligă; 

ii. cu două trepte competiționale în cazul echipelor din Liga 1; 

iii. cu o treaptă competițională în cazul echipelor din Liga 2. 

 

24.  Refuzul echipei de juca un meci, de a continua jocul care a 

început sau de a se prezenta  pentru continuarea unui joc 

întrerupt:  

43.4 pierderea jocului prin forfait și amendă: 

 

i. de la 10 000 lei până la 50 000 lei în cazul unui meci din Super Ligă; 

ii. de la 5 000 lei până la 10 000 lei în cazul unui meci din Liga 1; 

iii. de la 3 000 lei până la 6 000 lei în cazul meciului din Liga 2. 
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25.  Jucătorii, antrenorii sau oficialii care dispun retragerea 

temporara a echipei de pe terenul de joc vor fi sancționați cu: 

43.4.1.   Suspendare de la 3 la 6 meciuri  si amendă  de la 5 000 de până 20 

000 lei.  

26.  Neprezentarea  echipei la meciul suplimentar pentru 

stabilirea titlului de Campion: 

 

43.5. 

Pierderea jocului prin forfait și amendă în mărime de 100 000 lei 

 

 

27.  Neprezentarea echipei la premiere 43.6. Amendă în mărime de 50 000 lei   

 

28.  Proteste repetate ale jucătorilor sau oficialilor aflați pe banca 

de rezerve, prin cuvinte sau gesturi, la deciziile arbitrilor: 

 

 

44.1  Suspendare pentru 2 (două) meciuri și amendă: 

 

i. de la 1 000 lei până la 3 000 lei în cazul jucătorilor și oficialilor 

din Super Ligă;  

ii. de la 1 000 lei până la 1 500 lei  în cazul jucătorilor și 

oficialilor din Liga 1;  

iii. de la 300 lei până la 1 000 lei în cazul jucătorilor și oficialilor 

din Liga 2.  

 

29.  Părăsirea neregulamentară a suprafeței tehnice de către 

persoanele aflate pe banca de rezerve: 

44.2 Suspendare pentru 1 (un) meci și amendă: 

 

i. de la 1 000 lei până la 3 000 lei în cazul jucătorilor și oficialilor 

din Super Ligă;  

ii. de la 1 000 lei până la 1 500 lei  în cazul jucătorilor și 

oficialilor din Liga 1;  

iii. de la 300 lei până la 1 000 lei în cazul jucătorilor și oficialilor 

din Liga 2.  

 

30.  Fumatul în suprafața tehnică sau pe locurile suplimentare: 44.3.  Suspendare pentru 1 (un) meci și o amendă în mărime de 10 000 lei 

 

 

31.  Pătrunderea neautorizată a jucătorilor, antrenorilor sau 

oficialilor în vestiarul arbitrilor:  

44.4. Suspendare de la 4 la 8 meciuri și o amendă de la 2 000 lei până 

la 20 000 lei 
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32.   Prezența în timpul meciului pe banca tehnică a persoanelor 

care nu sunt incluse în raportul de meci: 

44.5. Amendă: 

i. 5 000 lei în cazul cluburilor din Super Ligă; 

ii. 2 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1; 

iii. 500 lei în cazul cluburilor din Liga 2. 

 

33.  Implicare în încăierare: 

 

45.1. Suspendare de la  6 meciuri la 12 meciuri în cazul jucătorilor, 

respectiv, cu interzicerea oricărei activități legate de fotbal de la 3 la 12 

luni, în cazul oficialilor, și aplicarea unei amenzi de la 3 000 lei până 

la 10 000 lei. Suplimentar, cluburile vor fi sancționate cu amendă de la 

10 000 lei până la 30 000 lei.  

 

34.  Comportament neregulamentar al echipei: 

 

Patru şi mai mulți jucători care primesc cartonaș galben în 

același meci 

46.1. 

a) 

Amendă: 

i. 2000 lei în cazul cluburilor din Super Ligă; 

ii. 1000 lei în cazul cluburilor din Liga 1; 

iii. 500 lei în cazul cluburilor din Liga 2. 

35.  Comportament neregulamentar al echipei: 

 

Trei şi mai mulți jucători eliminați în același joc: 

46.1. 

b) 

Amendă: 

i. 5000 lei în cazul cluburilor din Super Ligă; 

ii. 3000 lei în cazul cluburilor din Liga 1; 

iii. 1000 lei în cazul cluburilor din Liga 2. 

 

36.  Pătrunderea sau intrarea pe teren a persoanelor neautorizate, a 

persoanelor care nu ar trebui să fie pe teren în conformitate cu 

Regulile Jocului, fără permisiunea unui arbitru: 

47.1. Amendă: 

i. de la 5 000 lei până la 15 000 lei în cazul cluburilor din Super Ligă; 

ii. de la 3 000 lei până la 10 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1; 

iii. de la 1 000 lei până la 4 000 lei în cazul cluburilor din Liga 2. 

37.  Fapta jucătorului de rezervă, antrenorului sau altui oficial, de a 

intra în terenul de joc în timpul meciului, fără încuviințarea 

arbitrului, în scopul de a întrerupe, întârzia sau a perturba 

meciul ori pentru a obține un avantaj pentru echipa proprie:   

47.2. Suspendare de la 2 la 6 meciuri şi amendă: 

 

i. de la 3 000 lei până la 10 000 lei în cazul jucătorilor, 

antrenorilor şi oficialilor din Super Ligă; 

b) de la 2 000 lei până la 6 000 lei în cazul jucătorilor, 

antrenorilor şi oficialilor din Liga 1; 

c) de la 1 000 lei până la 3 000 lei în cazul jucătorilor, 

antrenorilor şi oficialilor din Liga 2. 
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38.  Fapta persoanelor aflate pe banca de rezerve de a arunca în 

teren, în timpul desfășurării 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: 

47.3. Suspendare de la 4 la 8 meciuri şi amendă: 

 

i. de la 5 000 lei până la 15 000 lei în cazul jucătorilor, 

antrenorilor şi oficialilor din Super Ligă; 

ii. de la 3 000 lei până la 10 000 lei în cazul jucătorilor, 

antrenorilor şi oficialilor din Liga 1; 

iii. de la 2 000 lei până la 6 000 lei în cazul jucătorilor, 

antrenorilor şi oficialilor din Liga 2. 

 

39.  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:  

47.4. Amendă: 

i. 1000 lei în cazul cluburilor din Super Ligă; 

ii. 500 lei în cazul cluburilor din Liga 1; 

iii. 200 lei în cazul cluburilor din Liga 2. 

 

 

40.  Fapta unui jucător sau oficial de a incita în mod public, la un 

comportament ori o atitudine cu caracter jignitor/disprețuitor, 

de natură a aduce atingere imaginii publice: 

48.1. Suspendare de la 3 la 10 meciuri, dacă fapta a fost săvârșită de un 

jucător sau antrenor, respectiv, cu suspendare de la 2 la 12 luni, dacă 

fapta a fost săvârșită de un oficial, și se aplică amendă pentru ambele 

categorii de la 5 000 lei până la 20 000 lei. 

 

41.  În cazuri grave, când abaterea a fost săvârșită folosind mass-

media (presa scrisă, televiziunea, radio, internet, rețele de 

socializare etc.) sau dacă are loc în ziua meciului, în apropierea 

stadionului ori în incinta stadionului:  

 

48.2. amenda se dublează 

42.  Amenințarea cu vătămarea vieții și sănătății jucătorului, 

funcționarului, oficialului clubului și oficialului de meci sau 

intimidarea acestora: 

49.1. Suspendare de la 3 la 10 meciuri sau de la 3 la 12 luni și  amendă în 

mărime de la 10 000 lei până la 30 000 lei. 

 

 

43.  Nerespectarea de către spectatori și alte persoane neafiliate la 

club, suporteri ai unui club de fotbal, oficiali, jucători, 

personalul tehnic, alți angajați și alte persoane oficiale ale 

50.1. Amendă de la 20 000 lei până la 200 000 lei. 
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clubului de fotbal a simbolurilor de stat ale Republicii Moldova 

(Drapelul, Stema, Imnul):  

 

44.  Provocarea publicul prin gesturi, cuvinte sau alte mijloace, 

înainte, în timpul sau după terminarea unui joc:  

 

 

51.1. Suspendare de la 3 la 12 meciuri și se va aplica o amendă de la 5 000 

lei până la 20 000 lei. 

 

45.  Provocarea publicului de la stadion la violențe și încăierări 

prin înscenarea și simularea unor bătăi și lupte generale între 

spectatori în tribunele stadionului: 

51.2. Amendă de la 10 000 lei până la 100 000 lei, cu suspendarea de la 4 la 

12 meciuri, dacă autorul este un jucător sau antrenor, respectiv, cu 

suspendarea  de la 6 la 12 luni, dacă autorul este un oficial. 

 

46.  Discriminare și defăimare: ofensarea demnității sau integrității 

unei țări, a unei persoane sau a unui grup de oameni prin 

cuvinte sau acțiuni disprețuitoare, discriminatorii sau 

denigratoare (prin orice mijloc) pe motiv de rasă culoarea 

pielii, originea etnică, națională sau socială, sex, handicap, 

orientare sexuală, limbă, religie, opinie politică, avere, naștere 

sau orice alt statut, sau orice alt motiv, utilizarea gesturi, 

cuvinte, obiecte, inscripții sau a oricărui alt mijloc de 

transmitere a unui  mesaj provocator care nu este potrivit 

pentru un eveniment sportiv:  

 

52.1. Suspendare de la 6  la 12 meciuri, în cazul jucătorilor, echipei tehnice 

şi antrenorilor, respectiv, cu suspendare de la 6 la 12 luni pentru 

oficiali. 

 

 Suplimentar, clubul căruia îi este afiliat făptuitorul, va fi sancționat cu 

amendă de la 10 000 lei până la 100 000 lei.  

 

47.  În funcție de caracterul circumstanțelor şi împrejurărilor în care 

a fost săvârșită abaterea:  

52.1.1. Clubului, căruia îi este afiliat făptuitorul, poate fi sancționat cu 

programarea jocurilor fără spectatori până la 4 etape 

48.  Pentru persoanele neafiliate la vreun club de fotbal, la 

săvârșirea încălcărilor descrise în pct. 52.1.: 

52.1.2. 

 

 

 

Amendă de la 10 000 lei până la 50 000 lei 

49.  În caz de recidivă sau dacă fapta descrisă în pct. 52.1. a fost 

săvârșită prin intermediul mass-media (presa scrisă, 

televiziunea, radio, internet, rețele de socializare etc.):  

52.2.  Suspendare de la 8 la 16 meciuri, în cazul jucătorilor, echipei tehnice 

şi antrenorilor, respectiv, cu suspendare de la 8 la 16 luni, pentru 

oficiali, la rândul său, amenda se va dubla.  
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50.  Comportament ai suporterilor descris în pct. 52.1.: 

 

52.3. Echipa sau clubul respectiv, pentru o primă abatere, se sancționează 

prin desfășurarea unui meci cu un număr limitat de spectatori și 

amendă de la 10 000 lei până la 100 000 lei. 

 În caz de recidivă, pot fi aplicate următoarele sancțiuni, inclusiv 

cumulativ: amendă, deducerea de puncte, disputarea unuia sau mai 

multe meciuri fără spectatori, interdicția de a juca pe un anumit 

stadion, pierderea unui meci prin forfait, excludere dintr-o competiție 

sau retrogradare într-o divizie inferioară. 

 

51.  Încălcarea prevederilor prezentului articol prin fapte care nu au 

legătură cu acțiunile de pe teren:  

52.7. Amendă de la 50 000 până la 200 000 lei, cu stabilirea interdicției de a 

participa la orice activitate legată de fotbal pentru o perioadă de la 12 

la 24 luni.  

 

În cazuri grave și/sau pentru recidivă, interdicția de a participa la orice 

activitate legată de fotbal poate fi pronunțată pe o perioadă de până la 

60 luni. 

52.  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:  

 

 

55.1. Amendă:  

i. de la 5 000 lei până la 20 000 lei pentru cluburile din Super 

Ligă;  

ii. de la 2 000 lei până la 10 000 lei pentru cluburile din Liga 1;  

iii. de la 1 000 lei până la 5 000 lei pentru cluburile din Liga 2.  

 

 

53.  Aruncarea de obiecte de către spectatori cu lovirea jucătorilor, 

oficialilor, suporterilor:  

55.2. Interzicerea admiterii spectatorilor în sectoarele stadionului de până 

la 3 (trei) meciuri și amendă: 

 

i. de la 10 000 lei până la 50 000 lei pentru cluburile din Super 

Ligă;  

ii. de la 5 000 lei până la 20 000 lei pentru cluburile din Liga 1;  

iii. de la 2 000 lei până la 10 000 lei pentru cluburile din Liga 2. 

 

54.  Utilizarea 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,  

 

56.1. Amendă:  

i. de la 10 000 lei până la 50 000 lei pentru cluburile din Super 

Ligă;  

ii. de la 5 000 lei până la 20 000 lei pentru cluburile din Liga 1;  
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iii. de la 2 000 lei până la 10 000 lei pentru cluburile din Liga 2. 

 

 

 

55.  Aruncarea produselor pirotehnice de către spectatori înainte, în 

timpul și după meci, în tribune, terenul de joc și teritoriul 

adiacent terenului: 

56.2. Amendă: 

i. de la 10000 lei până la 50000 lei pentru cluburile din Super 

Ligă; 100 000 

ii. de la 7000 lei până la 20000 lei pentru cluburile din Liga 1;  

iii. de la 4000 lei până la 10000 lei pentru cluburile din Liga 2. 

 

56.  Aruncarea de către spectatori a produselor pirotehnice cu 

lovirea jucătorilor, oficialilor, suporterilor:  

56.3. Interzicerea accesului spectatorilor în sectoarele stadionului de 

la 1 (unul)  până la 5 (cinci) meciuri și amendă:  

 

i. de la 30 000 lei până la 200 000 lei pentru cluburile din Super Ligă;  

ii. de la 20 000 lei până la 80 000 lei pentru cluburile din Liga 1;  

iii. de la 10 000 lei până la 40 000 lei pentru cluburile din Liga 2. 

 

57.  Introducerea de către spectatori în locurile de desfășurare 

a meciurilor a băuturilor alcoolice, obiectelor periculoase, 

substanțelor toxice, halucinogene şi iritante, a altor obiecte 

folosite de spectatori la acțiuni de tulburare a ordinii publice 

sau care contribuie la producerea unor acte de violență, de 

asemenea, utilizarea pointerilor laser sau a dispozitivelor 

electronice similare, precum și orice alt comportament 

neregulamentar al spectatorilor în interiorul sau în jurul 

stadionului:  

 

57.1. Amendă:  

 

i. de la 5 000 lei până la 100 000 lei pentru cluburile din Super Ligă; 

ii. de la 3 000 lei până la 20 000 lei pentru cluburile din Liga 1; 

iii. de la 2 000 lei până la 10 000 lei pentru cluburile din Liga 2.  

 

58.  Distrugerea de către spectatori a bunurilor aflate în 

incinta stadionului şi escaladarea gardurilor de protecție ce 

înconjoară terenul de joc:  

57.2. Interzicerea accesului spectatorilor în sectoarele stadionului de 

la 1 (unul)  până la 5 (cinci) meciuri și amendă:   

 

i. de la 5 000 lei până la 50.000 lei pentru cluburile din Super 

Ligă; 

ii. de la 3 000 lei până la 20.000 lei pentru cluburile din Liga 1; 

iii. de la 1.000 lei până la 5.000 lei pentru cluburile din Liga 2. 
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59.  Acțiunile violente asupra persoanelor, pătrunderea sau 

tentativa de pătrundere în teren, împiedicarea prin orice 

mijloace a activității forțelor de ordine şi conflictul cu acestea:  

 

 

57.3. Interzicerea accesului spectatorilor în sectoarele stadionului de de la 

1 (unul)  până la 5 (cinci) meciuri și amendă:  

 

i. de la 5 000 lei până la 50 000 lei pentru cluburile din Super 

Ligă; 

ii. de la 3 000 lei până la 20 000 lei pentru cluburile din Liga 1; 

iii. de la 1 000 lei până la 5 000 lei pentru cluburile din Liga 2. 

 

60.  Nerespectarea de către clubul gazdă a condițiilor de organizare 

a meciului se manifestă prin: 

 

(a) nepregătirea terenului pentru meci; 

(b) neasigurarea oaspeților cu vestiar; 

(c) neasigurarea asistenței medicale; 

(d) neasigurarea prezenței organelor de menținere a 

ordinii publice la stadion; 

(e) lipsa copiilor de mingi; 

(f) alte încălcări legate de organizarea meciului. 

 

 Dacă faptele menționate la pct. 58.1. au dus la neînceperea sau 

oprirea meciului:  

 

58.1. 

58.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clubul organizator se sancționează cu pierderea jocului prin 

forfait și amendă: 

 

i. de la 5 000 lei până la 20 000 lei pentru cluburile din Super Ligă; 

ii. de la 3 000 lei până la 10 000 lei pentru cluburile din Liga 1; 

iii. de la 1 000 lei până la 5 000 lei pentru cluburile din Liga 2. 

 

 

61.  Recidivă săvârșită pe parcursul unui sezon competițional  58.2.1. mărimea amenzii se dublează. 

 

62.  Nerespectarea măsurilor de ordine și disciplină referitoare la 

securitatea spectatorilor la meci, securitatea jucătorilor, 

oficialilor cluburilor și oficialilor de meci, a conducătorilor şi 

mijloacelor de transport, de la sosirea lor şi până la plecarea din 

incinta stadionului 

58.3.            Amendă: 

i. de la 20 000 lei până la 100 000 lei în cazul cluburilor din Super 

Ligă;  

ii. de la 5 000 lei până la 50 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1;  

iii. de la 3 000 lei până la 10 000 lei în cazul cluburilor din Liga 2.  
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63.  nerespectarea condițiilor de organizare a meciurilor prin: 

 

(a) neinformarea spectatorilor privind respectarea 

principiilor FAIR PLAY, al normelor ordinii și disciplinei; 

(b) neexecutarea indicațiilor delegatului, observatorului 

și arbitrului meciului; 

(c) neasigurarea accesului liber pe culoarele stadionului; 

(d) neasigurarea condițiilor pentru înregistrarea video a 

meciul de către echipa vizitatoare; 

(e) neasigurarea condițiilor pentru activitatea presei; 

(f) neinterzicerea vânzării, distribuirii sau consumul 

băuturilor alcoolice în incinta stadionului; 

(g) comercializarea sau distribuirea băuturilor permise în 

incinta stadionului în veselă/vase neautorizate spre utilizare; 

(h) neasigurarea radioficării la meci și neasigurarea 

condițiilor pentru intonarea imnului de stat; 

(i) neafișarea în stadion a regulilor ce trebuie respectate 

de spectatori; 

(j) neînregistrarea fanilor și necomunicarea către FMF la 

începutul fiecărui sezon fotbalistic a  listei acestora; 

(k) necomunicarea și lipsa avizului FMF privind 

desfășurarea oricăror acțiuni sau evenimente în incinta 

stadioanelor cu ocazia disputării meciurilor. 

 

 

58.4.  

Amendă: 

i. de la 5 000 lei până la 50 000 lei pentru cluburile din Super Ligă;  

ii. de la 3 000 lei până la 20 000 lei pentru cluburile din Liga 1;  

iii. de la 1 000 lei până la 10 000 lei pentru cluburile din Liga 2.  

 

64.  Pentru neînceperea sau oprirea jocului din motivul 

nefuncționării sau funcționării necorespunzătoare a instalației 

de nocturnă, dacă nu s-a remediat defecțiunea în maxim 60 de 

minute:  

 

 

58.5.  Pierderea jocului prin forfait și aplicarea unei pierderea jocului prin 

forfait și aplicarea unei amenzi în mărime:  

 

i. 10 000 lei în cazul cluburilor din Super Liga;  

ii.  5 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1. 
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65.  Neorganizarea și/sau neprezentarea la conferințele de presă 

obligatorii și/sau interviuri: 

 

59.1.  Amendă de la 3 000 lei până la 20 000 lei 

66.  Nerespectarea de către echipele participante în campionat 

a programului de înregistrare stabilit de Departamentul 

Competiții al FMF: 

 

 

60.1. Amendă: 

i. 10 000 lei în cazul cluburilor din Super Ligă; 

ii. 5 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1; 

iii. 1 000 lei în cazul cluburilor din Liga 2. 

 

67.  Prezentarea la meci fără un antrenor de categoria 

corespunzătoare:  

 

 

60.2. Amendă: 

i. 5 000 lei în cazul cluburilor din Super Ligă; 

ii. 2 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1; 

iii. 500 lei în cazul cluburilor din Liga 2. 

 

 

68.  Nerespectarea termenului de 60 de zile de angajare a unui nou 

antrenor principal în caz de demitere sau demisionare a 

antrenorului principal: 

60.3. Amendă: 

i. 10 000 lei în cazul cluburilor din Super Ligă; 

ii. 4 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1; 

iii. 1 000 lei în cazul cluburilor din Liga 2. 

 

69.  Executarea îndatoririlor antrenorului principal de către o 

persoană neautorizată:  

60.4. Suspendare de la 2 până la 6 etape a persoanei vinovate și 

amendă: 

i. 10 000 lei în cazul cluburilor din Super Ligă; 

ii. 4 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1; 

        iii. 1 000 lei în cazul cluburilor din Liga 2 

70.  Neîndeplinirea prevederilor Regulamentului Campionatului și 

Cupei  RM referitor la organizarea ședinței tehnice înainte de 

meci 

 

60.5. Avertizare sau amendă: 

 

i. de la 1 000 lei până la 5 000 lei în cazul cluburilor din Super Ligă; 

ii. de la 700 lei până la  3 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1; 

iii. de la 300 lei până la 1 000 lei în cazul cluburilor din Liga 2. 

 

 

71.  Prezentarea echipei la meci fără medic înregistrat și calificat 

corespunzător: 

60.6. Amendă: 

i. 5000 lei în cazul cluburilor din Super Ligă; 

ii. 3000 lei în cazul cluburilor din Liga 1; 

iii. 500 lei în cazul cluburilor din Liga 2. 
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72.  Introducerea și folosirea în suprafața tehnică în timpul 

meciurilor a obiectelor, instalațiilor şi dispozitivelor de 

sonorizare, luminescente (de exemplu: lasere) sau oricare alt 

dispozitiv interzis de legile jocului IFAB, regulamentele 

FIFA, UEFA, FMF şi legislația în vigoare a Republicii 

Moldova: 

60.7. Suspendare de la 2 până la 6 etape pentru persoana vinovată de 

încălcare şi cu amendă pentru clubul vinovat în mărime de: 

 

i. 10 000 lei în cazul cluburilor din Super Ligă; 

ii. 4 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1;  

iii. 2 000 lei în cazul cluburilor din Liga 2.  

 

73.  Neprezentare a echipei în echipament regulamentar până la ora 

de începere a meciului, arbitrul va fluiera sfârșitul meciului: 

.  

 

60.8. Pierderea meciului prin forfait și amendă în mărime de: 

 

i. 10 000 lei în cazul cluburilor din Super Ligă; 

ii. 5 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1; 

        iii. 2 000 lei în cazul cluburilor din Liga 2. 

74.  Neasigurarea mingilor de joc: 60.9. Amendă: 

i. 10 000 lei în cazul cluburilor din Super Ligă; 

ii. 5 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1; 

iii. 3 000 lei în cazul cluburilor din Liga 2. 

 

 

75.  Necompletarea raportului de meci în termenii prevăzuți de 

Regulamentul Campionatului si al Cupei MD: 

60.10. Amendă: 

i. 10 000 lei în cazul cluburilor din Super Ligă; 

ii. 3 000 lei în cazul cluburilor din Liga 1; 

iii. 1 000 lei în cazul cluburilor din Liga 2. 

 

 

76.  Neasigurarea accesului a cel puțin 2 (doi) camermani cu 

acreditări speciale eliberate de FMF și interdicția dreptului de 

a înregistra video meciul de fotbal ce urmează a fi disputat:  

 

 

60.11. Amendă în mărime de 10 000 lei. 

 

 

77.  Nerespectarea de către cluburi a prevederilor „Regulamentului 

tehnic al Campionatului RM la fotbal” (Anexa 11 a 

Regulamentului Campionatului RM la fotbal), precum și a 

normelor „Regulamentului tehnic al Cupei RM la fotbal”: 

60.12. Amendă în mărime de până  la 250 000 lei. 

 



 ANEXĂ: SANCȚIUNI PENTRU ÎNCĂLCĂRI DISCIPLINARE 
 

78.  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”: 

 

60.13. Amendă în mărime de până la 2000000 lei. 

 

79.  Neprezentarea actelor sau informației în termen limită stabilit 

de către organele FMF: 

 

 

60.14. 

 

Amendă în mărime de la 3000 până la 10000 lei.  

 

Dacă autorul este un oficial, organul judiciar este în drept să aplice 

suplimentar făptuitorului sancțiunea interzicerii desfășurării oricărei 

activități legate de fotbal pentru o perioadă de la 3 până la 12 luni. 

 

80.  Nerespectarea deciziei: 

 

 

 

61.1. Amendă de la 10000 lei până la 20000 MDL;  

Nerespectarea deciziei: 61.1.1.  În cazul cluburilor, la expirarea termenului menționat în pct. 61.1. 

lit. (b), pentru neexecutarea deciziei respective, se va aplica o interdicție 

de înregistrare a noi jucători până la plata integrală a sumei datorate 

sau până la executarea deciziei non-financiare. De asemenea, pot fi 

aplicate sancțiuni precum deducerea de puncte sau retrogradarea într-

o divizie inferioară, în caz de recidivă, de abateri grave sau dacă din 

anumite motive nu poate fi aplicată/executată o interdicție completă de 

înregistrare a noi jucători. 

 

81.  Nerespectarea deciziei: 61.1.2. În cazul persoanelor fizice, la expirarea termenului menționat în 

pct. 61.1. lit. (b), pentru neexecutarea deciziei respective, se poate 

impune interzicerea desfășurării oricărei activități legate de fotbal 

pentru o anumită perioadă. La fel, pot fi aplicate și alte măsuri 

disciplinare. 

 

82.  Reguli de comportament.   

Prevederi Generale 

62.5. Amendă de la 10 000 lei până la 200 000 lei, precum și/sau cu 

interdicția de a participa la orice activitate legată de fotbal pentru o 

perioadă de până la 24 luni. 
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83.  Nerespectarea obligației de a raporta: 63.2. Amendă de la 10 000 lei până la 200 000 lei, precum și/sau cu 

interdicția de a participa la orice activitate legată de fotbal pentru o 

perioadă de până la 24 luni. 

 

84.  Nerespectarea obligației de a colabora: 64.7. Amendă de la 10 000 lei până la 200 000 lei, precum și/sau cu 

interdicția de a participa la orice activitate legată de fotbal pentru o 

perioadă de până la 24 luni. 

 

85.  Nerespectarea obligației de neutralitate: 65.2. Amendă de la 10 000 lei până la 200 000 lei, precum și/sau cu 

interdicția de a participa la orice activitate legată de fotbal pentru o 

perioadă de până la 24 luni. 

 

86.  Nerespectarea obligației de loaialitate: 66.2. Amendă de la 10 000 lei până la 200 000 lei, precum și/sau cu 

interdicția de a participa la orice activitate legată de fotbal pentru o 

perioadă de până la 24 luni. 

 

87.  Nerespectarea obligației de confidențialitate  67.3. Amendă de la 10 000 lei până la 200 000 lei, precum și/sau cu 

interdicția de a participa la orice activitate legată de fotbal pentru o 

perioadă de până la 24 luni. 

 

88.  Conflict  de interese: 68.4. Amendă de la 10 000 lei până la 200 000 lei, precum și/sau cu 

interdicția de a participa la orice activitate legată de fotbal pentru o 

perioadă de până la 24 luni. În cazuri grave și/sau pentru recidivă, 

interdicția de a participa la orice activitate legată de fotbal poate fi 

pronunțată pentru maximum 5 ani. 

 

89.  Cadouri sau alte beneficii: 69.4. Amendă de la 10 000 lei până la 200 000 lei, precum și/sau cu 

interdicția de a participa la orice activitate legată de fotbal pentru o 

perioadă de până la 24 luni. Orice sumă primită în mod necuvenit va fi 

inclusă în calculul amenzii. Pe lângă amendă, cadoul sau beneficiul 

primit în mod necuvenit va fi returnat, dacă este cazul. În cazuri grave 

și/sau pentru recidivă, interdicția de a participa la orice activitate legată 

de fotbal poate fi pronunțată pentru maximum 5 ani. 
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90.   

Comisionul: 

70.2. Amendă de la 10 000 lei până la 200 000 lei, precum și/sau cu 

interdicția de a participa la orice activitate legată de fotbal pentru o 

perioadă de până la 24 luni. Orice sumă primită în mod necuvenit va fi 

inclusă în calculul amenzii. În cazuri grave și/sau pentru recidivă, 

interdicția de a participa la orice activitate legată de fotbal poate fi 

pronunțată pentru maximum 5 ani. 

 

91.  Încălcarea integrității fizice și psihice: 71.4. 

 

Amendă de la 10 000 lei până la 200 000 lei, precum și/sau cu 

interdicția de a participa la orice activitate legată de fotbal pentru o 

perioadă de la 2 ani până la 4 ani. În cazuri de exploatare sau abuz 

sexual, sau în cazuri grave și/sau pentru recidivă, interdicția de a 

participa la orice activitate legată de fotbal poate fi pronunțată pentru o 

perioadă de la 5 ani. 

 

 

92.  Fals și falsificare: 

 

 

72.1. Interzicerea desfășurării oricăror activități legate de fotbal pentru o 

perioadă de până  24 luni.  

 

Dacă autorul este un oficial, organul judiciar este în drept să aplice 

făptuitorului sancțiunea interzicerii desfășurării oricăror activității legate 

de fotbal pentru o perioadă de până la 36 luni. 

 

Încălcarea acestui articol poate fi sancționată cumulativ cu o amendă de 

la 10 000 lei până la 200 000 lei. 

 

93.  Refuzul jucătorului sau oficialului unui club de a comunica 

arbitrului sau observatorului, la cererea acestora, informații 

privind numele său sau alte date privind identitatea sa, precum 

și  furnizarea de informații și date eronate: 

 

 

72.2. Suspendare de la 3 până la 6 meciuri 

 

Încălcarea acestui articol poate fi sancționată cumulativ cu o amendă de 

la 10 000 lei până la 200 000 lei. 

 

94.  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:  

72.4. Deducerea a cel puțin 3 (trei) puncte sau prin retrogradarea clubului 

în divizia imediat inferioară 
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Încălcarea acestui articol poate fi sancționată cumulativ cu o amendă de 

la 10 000 lei până la 200 000 lei. 

 

95.  Deturnarea și utilizarea necorespunzătoare a fondurilor: 73.3. Amendă de la 100 000 lei până la 2 000 000 lei, precum și/sau cu 

interdicția de a participa la orice activitate legată de fotbal pentru o 

perioadă de la 3 ani. Suma fondurilor deturnate va fi inclusă în calculul 

amenzii. Sancțiunea se majorează în mod corespunzător în cazul în care 

persoana deține o funcție de răspundere în fotbal, precum și în raport cu 

relevanța și cuantumul fondurilor în cauză sau al avantajului primit. 

 

96.  Abuz de serviciu sau abuz de putere: 74.2. 

 

Amendă de la 10 000 lei până la 200 000 lei, precum și/sau cu 

interdicția de a participa la orice activitate legată de fotbal pentru o 

perioadă de la 2 ani Sancțiunea se majorează proporțional autorității 

funcției deținute de către persoană în fotbal, precum și în raport cu 

relevanța și cuantumul avantajului primit. 

 

 

97.  Mită și corupție: 75.3. Amendă de la 100 000 lei până la 500 000 lei, precum și/sau cu 

interdicția de a participa la orice activitate legată de fotbal pentru o 

perioadă de la 2 ani. 

98.  Influențarea sau manipularea ilegală, direct sau indirect a 

cursului, rezultatului sau oricărui alt aspect al unui meci și/sau 

a unei competiții, conspirarea sau încercarea de a face acest 

lucru prin orice mijloace:  

 

76.2. Amendă de la 50 000 lei până la 500 000 lei și aplicarea interdicției 

de a participa la orice activitate legată de fotbal pentru o perioadă de 

la 2 ani. 

99.  Răspundere solidară a clubului: 76.3. (a) pierderea meciului compromis prin forfait; 

(b) retragerea unui titlu sau a unui premiu, dacă este aplicabil;  

(c) amendă de la 200 000 lei până la 2 000 000 lei; 

(d) deducerea de la 6 la 30 puncte; 

(e) retrogradarea într-o categorie (competiție) inferioară; 

(f) excluderea din una sau mai multe competiții în desfășurare 

sau viitoare pentru o perioadă de la 1 an până la 10 ani. 
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100.  În cazul în care există dovezi pentru a deduce că un meci a fost 

manipulat sau că s-a comis o încercare de influențare ilegală 

sau improprie a cursului sau rezultatului unui singur meci, 

persoana față de care există o suspiciune rezonabilă privind 

conduita în timpul meciului care duce la concluzia că ar fi putut 

săvârși încălcările prevăzute în pct. 76.2. al prezentului articol, 

va fi sancționată cu: 

 

76.4.   Suspendare de la 10 meciuri și/sau interdicția de participare la orice 

activități legate de fotbal de până la 1 an. 

 

 

101.  În cazul în care există suficiente dovezi pentru a deduce că un 

meci a fost manipulat sau că s-a comis o încercare de 

influențare ilegală sau improprie a cursului sau rezultatului 

unui meci, persoana față de care există o suspiciune rezonabilă 

privind conduita în timpul meciului care duce la concluzia că 

ar fi putut săvârși încălcările prevăzute în pct. 76.2. al 

prezentului articol, cu referire la două și mai multe meciuri, va 

fi sancționată cu: 

 

76.5. Suspendare de la 20 (douăzeci) de meciuri  și/sau interdicția de 

participare la orice activități legate de fotbal de până la 2 ani. Față de 

echipa căreia îi aparține jucătorul sau oficialul, se aplică corespunzător 

prevederile pct. 76.3. 

 

102.  Jucătorul care participă, direct sau indirect, la pariuri sau 

activități similare legate de meciurile din cadrul unei 

competiții, sau are un interes financiar direct sau indirect în 

astfel de activități, va fi sancționat cu:  

 

76.6. Amendă de la 10 000 lei până la 50 000 lei și suspendare de la 6 la 12 

meciuri.                             

 

 Orice altă persoană care se află sub incidența prevederilor prezentului 

Cod, va fi sancționat cu amendă de la 10 000 lei până la 50 000 lei și 

suspendare de la 3 la 12 meciuri sau interdicția de a participa la orice 

activitate legată de fotbal pentru o perioadă de la 1 lună până la 12 

luni. 

 

103.  Jucătorul care utilizează sau oferă altor persoane informații 

care nu sunt accesibile publicului, obținute prin poziția sa în 

fotbal, cauzând sau putând cauza prejudicii unui meci sau unei 

competiții va fi sancționat cu:  

 

76.7. Amendă de la 10 000 lei până la 50 000 lei și suspendare de la 6 la 12 

meciuri.  

 

Orice altă persoană care se află sub incidența prevederilor prezentului 

Cod, va fi sancționat cu amendă de la 10 000 lei până la 50 000 lei și 

suspendare de la 3 la 12 meciuri sau interdicția de a participa la orice 

activitate legată de fotbal pentru o perioadă de la 1 lună până la 12 

luni.  
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104.  Încălcarea obligației de a coopera și de raporta: 76.8. 

 

 

 

Interdicția a participa la orice activitate legată de fotbal pentru o 

perioadă de la 6 luni până la 24 luni și amendă de la 10 000 lei până 

la 50 000 lei.  

 

 

105.  Nerespectarea de către oficialii de meci a obligației de a 

menționa  în rapoartele întocmite orice abatere disciplinară de 

care au luat cunoștință în exercitarea atribuțiilor lor: 

 

87.2 Suspendare de la 2 până la 6 etape 

 

 


