CONVENŢIA PRIVIND INTEGRITATEA MECIURILOR DE FOTBAL

Aprobată prin hotărârea
Comitetului Executiv al FMF din 17 iulie 2014
CONVENȚIE
Prin prezenta Convenție, Federația Moldovenească de Fotbal, pe de o parte şi Cluburile de
fotbal din Republica Moldova, pe de altă parte, prin intermediul reprezentanților săi
mandatați, care subsemnează : își unesc forțele în acțiunile pentru asigurarea integrității
meciului de fotbal.
1.

În conformitate cu statutul FIFA, UEFA și FMF, a legislației naționale în vigoare a Republicii
Moldova unul dintre obiectivele de bază ale FIFA, UEFA și FMF este de a asigura regularitatea
și funcționarea corespunzătoare a competițiilor sportive și de a proteja fotbalul de orice formă de
abuz.

2.

În acest sens FMF și cluburile de fotbal semnatare ale prezentei Convenții, în acord comun,
stabilesc drept prioritate integritatea meciurilor de fotbal şi subliniază importanța creării unui
mecanism de proteja sub orice formă posibilă integritatea acestora.

3.

Nici o altă amenințare nu este atât de gravă pentru integritatea fotbalului cum este aranjarea
(manipularea) meciurilor, fie în legătură cu pariurile aranjate, fie în alte scopuri. Orice astfel de
practici de corupție ofensează însăși natura fotbalului și trebuie excluse din sport, odată și pentru
totdeauna.

4.

Cluburile de fotbal își unesc forțele pentru combaterea aranjării (manipulării) meciurilor și a
pariurilor aranjate . Astfel se angajează să implementeze politici concrete și eficiente de eradicare
a acestui fenomen. Mai specific, toate Cluburile de fotbal se angajează să adopte și să aplice, în
calitate de cerințe minime și cât de curând posibil, măsurile specificate mai jos.

5.

În conformitate cu Statutul şi regulamentele FMF şi cele proprii, cu practicile aplicate, precum și
în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare a Republicii Moldova, FMF şi
cluburile de fotbal îşi asumă următoarele obligaţii:
a)

să stabilească drept încălcare disciplinară gravă acțiunile de a influența, încerca de a
influența, desfășurarea sau rezultatul unui meci de fotbal sau al unei competiții într-un mod
nesportiv, neetic sau corupt;

b)

să stabilească drept încălcare disciplinară gravă parierea oficialilor clubului, arbitrilor,
jucătorilor sau antrenorilor în meciuri sau competiții în care sunt implicați;

c)

să instituie un sistem sigur de colectare a informațiilor pentru a le permite oamenilor să
raporteze, dacă este necesar în mod anonim, orice incidente de aranjare (manipulare) a
meciurilor sau tentative de a aranja meciurile sau a participa la pariuri aranjate;

d)

să oblige toate părțile implicate (oficiali, arbitri, jucători, antrenori etc.) să informeze
imediat, și dacă este cazul, prin intermediul sistemului menționat mai sus, FMF,
organizatorul competiției, organele de drept sau oficialii cluburilor de fotbal relevante, în
cazul în care orice persoană apelează la ele în legătură cu orice activitate menită să
influențeze desfășurarea sau rezultatul unui meci de fotbal într-un mod nesportiv, neetic sau
corupt, tentative sau acţiuni de manipulare a unui meci de fotbal sau participare şi tentativă
de participare la pariuri aranjate, în cazul în care află despre implicarea altora în astfel de
activități;

e)

Federația Moldovenească de Fotbal împreună cu Cluburile de fotbal v-or crea și
implementa programe educaționale ample, în special pentru oficiali, jucătorii tineri,
antrenori, arbitri, alţi participanţi la activitatea fotbalistică pentru a crește gradul se
conștientizare a riscurilor activităților de aranjare (manipulare) a meciurilor de fotbal,
participării la pariuri aranjate și pentru a asigura faptul că toți cei implicați în activitățile de
fotbal cunosc regulile relevante;

f)

să se asigure de faptul că nu doar persoanele particulare, dar și cluburile de fotbal sunt trase
la răspundere și sancționate în situațiile în care cei care dețin autoritatea de a acționa din
partea clubului sunt implicați în aranjarea (manipularea) meciurilor, tentative de a aranja
meciurile, participarea sau tentativa de a participa la pariuri aranjate sau orice altă formă de
corupție legată de aranjarea meciurilor;

g)

să excludă aranjarea (manipularea) meciurilor, tentative de aranjare a meciurilor,
participarea la pariuri aranjate sau tentative de participare la asemenea pariuri și orice formă
de corupție în legătură cu aranjarea meciurilor sau pariurile aranjate prin orice tip de
regulamente de limitare;

h)

Să colaboreze cu organele de drept pentru combaterea acestui fenomen menţionat mai sus în
vederea prevenirii, combaterii, depistării şi tragerii la răspundere a celor vinovaţi şi
implicaţi în asemenea activităţi ilegale;

i)

Să aducă la cunoştinţă oficialilor, jucătorilor, antrenorilor şi altor angajaţi ai săi despre
faptul că aranjarea (manipularea) unui meci de fotbal, pariurile aranjate sau tentativa de a
săvîrşi asemenea fapte şi acţiuni constituie o infracţiune penală care se pedepseşte conform
prevederilor Codului Penal al R.M., va fi soldată cu concedierea din funcţie şi atragerea la
răspundere în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare a R.M.;

j)

Să întrerupă orice relaţii, inclusiv de muncă sau de altă natură cu persoanele care au săvîrşit
asemenea infracţiuni şi au fost atrase la răspundere în modul corespunzător.

6.

Toate Cluburile de fotbal recunosc necesitatea de a coopera, colabora și face schimb de informații
și expertiză inclusiv cu autoritățile statului, poliție și procuratură, alte autorități competente ale
statului pentru a învinge în lupta împotriva aranjării (manipulării) meciurilor ,a pariurilor aranjate
și altor acte de corupere în fotbal.

7.

Toate Cluburile de fotbal accentuează cunoașterea faptului că în legislația națională a Republicii
Moldova aranjarea (manipularea) unui Eveniment fotbalistic (meci de fotbal) și pariurile aranjate
constituie crime care sunt prevăzute în Codul Penal al R.M. ca componențe de infracțiuni aparte.

Astfel spre cunoștința părților semnatare și celor cărora le este adresată această Convenție
specificăm că : în legislația Republicii Moldova au fost introduse două noi componențe de
infracțiune care se referă la manipularea unui eveniment şi pariurile aranjate, acestea sunt
prevăzute în Codul Penal al R.M. şi au următorul conținut:
Articolul 2421. Manipularea unui eveniment.
(1) Încurajarea, influenţarea sau instruirea unui participant la un eveniment sportiv sau la un
eveniment de pariat să întreprindă acţiuni care ar produce un efect viciat asupra evenimentului
respectiv, cu scopul de a obţine bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, care nu i se
cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană,
se pedepseşte cu amendă de la 2000 la 4000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1
la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită
activitate pe un termen de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă de la 5000 la
8000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite de către un antrenor, un agent al sportivului, un membru al
juriului, un proprietar de club sportiv sau de o persoană care face parte din conducerea unei
organizaţii sportive,
se pedepsesc cu amendă de la 3000 la 5000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2
la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită
activitate pe un termen de la 4 la 7 ani
Articolul 2422. Pariurile aranjate.
(1) Parierea pe un eveniment sportiv sau pe un alt eveniment de pariat fie informarea altor
persoane despre existenţa unei înţelegeri în privinţa trucării acelui eveniment în intenţia de a le
determina să participe la pariul respectiv, săvîrşită de către o persoană care cunoaşte cu certitudine
despre existenţa unei înţelegeri privind trucarea acelui eveniment, se pedepseşte cu amendă de la 2000
la 4000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte
cu amendă de la 5000 la 7000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită
activitate.
(2) Acţiunile prevăzute la alin. (1):
a) săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;
b) care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari, se pedepsesc cu amendă de la 3000 la
5000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu
amendă de la 8000 la 10000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită
activitate.
8.

Ținând cont de necesitățile competiției sportive, specificul sportului, a fotbalului în special și sub
rezerva aplicării legislației naționale și internaționale, FMF se angajează să instrumenteze în
limita competenței sale în colaborare cu organele de drept din R.M. cazurile de aranjare
(manipulare) a meciurilor sau tentative de aranjare (manipulare) a meciurilor, pariurile aranjate,
fără întârziere. FMF va aplica sancțiuni sportive pentru asemenea încălcări în conformitate cu
reglementările sale normative în acest sens. Mai mult decât atât, în astfel de cazuri procedura
disciplinară sportivă nu va fi abandonată din simplul motiv că persoana (persoanele) implicate ar
putea să nu mai fie în jurisdicția teritorială a Republicii Moldova.

9.

În conformitate cu jurisprudența relevantă a Curții de Arbitraj pentru Sport (CAS) din Lausanne
și sub rezerva aplicării legislației naționale, Cluburile de fotbal consideră că, în cazurile de
aranjare (manipulare) a meciurilor sau tentative de aranjare, pariuri aranjate, este suficient ca
faptele relevante să fie stabilite spre ”satisfacția confortabilă” a organismului de decizie în sport
(organul judiciar competent al FMF conform prevederilor statutare şi regulamentare. Acest
standard pentru dovezi este mai mult decât un simplu ”echilibru de probabilitate”, dar mai puțin
decât standardul penal de ”dincolo de orice îndoială rezonabilă”, în special din motivul că
organismele sportive nu dispun de aceleași puteri de investigare sau colectare de probe pe care le
au autoritățile judiciare ale statului.

10. Toate Cluburile de fotbal re-afirmă că aranjarea (manipularea) meciurilor, tentativele de aranjare
a meciurilor, pariurile aranjate sau tentativele de a participa sau organiza asemenea pariuri sau
alte forme de corupție legate de aranjarea meciurilor trebuie să fie urmate de sancțiuni sportive
disuasive și puternice, cum ar fi posibilitatea aplicării de interdicții pentru toată viața pentru
oficiali, jucători, antrenori sau arbitri, alți participanți la procesul fotbalistic și măsuri cum ar fi
scăderea punctelor și/sau retrogradare și/sau excluderea din competiția de fotbal organizată de
FMF pentru cluburi sau din calitatea de membru al FMF.
11. Esența fotbalului sunt abilitățile de lider, atât pe teren, cât și în afara terenului. Fotbalul
moldovenesc își unește forțele pentru combaterea aranjării (manipulării) meciurilor, pariurilor
aranjate și oricăror forme de corupție. Să oprim orice comportament care ar putea pune în pericol
integritatea fotbalului!
12. Prezenta Convenție urmează a fi făcută publică de către FMF şi adusă la cunoștință sub
semnătură de către cluburile semnatare tuturor membrilor şi angajaților săi.

Semnatarii:
Federaţia Moldovenească de Fotbal
Președinte

Pavel Cebanu __________________

Cluburile de Fotbal prin intermediul președinților sau reprezentanților săi mandatați:

