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REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCŢIONAREA 

CASMF LA EXAMINAREA CAUZELOR ÎN ORDINE DE RECURS 

 

                                                           Dispoziţii generale  

 

Prezentele prevederi se aplică în arbitrajul sportiv în ordine de recurs 

organizat de către Curtea de Arbitraj Sportiv şi Mediere în Fotbal din RM   ( 

C.A.S.M.F), denumită în continuare CASMF , organism jurisdicţional, autonom, 

independent cu personalitate juridică aparte. 

Curtea de Arbitraj Sportiv şi Mediere în Fotbal din RM, denumită în 

continuare CASMF sau Curtea este o instituţie permanentă de arbitraj, independentă, 

neguvernamentală, cu personalitate juridică, care este organizată şi funcţionează în 

conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi prezentul regulament. CASMF  are 

sigiliu cu denumirea sa completă. 

 Curtea va examina şi judeca orice cauză dată în competenţa sa prin 

prezentul regulament, alte regulamente, coduri şi Statutul Federaţiilor 

sportive, F.M.F., ca ultimă instanţă de recurs în cazul în care soluţionarea 

litigiilor între părţi a avut loc prin intermediul organelor judiciare ale acestor 

federaţii sau F.M.F. Întocmirea procesului verbal nu este obligatorie. 

Curtea organizează şi administrează soluţionarea, pe calea arbitrajului în 

calitate de instanţă extrajudiciară  şi instanţă de recurs a litigiilor din domeniul 

sportului care au un  caracter naţional, dacă una din părţile litigiului formulează 

recurs împotriva unei decizii pronunţate de către instanţa de apel  

  În înţelesul Regulilor de faţă, prin cauză cu caracter naţional (litigiu naţional) 

se înţelege orice cauză disciplinară, cauză financiară, litigiu sau sesizare de alt ordin, 

şi în general orice activitate ce are legătură cu desfăşurarea activităţii fotbalistice  pe 

teritoriul Republicii Moldova sau alt gen de sport. 

Sediul CASMF este in mun.Chişinău, str. Tricolorului 39,   

Şedinţele C.A.S.M.F şi a completului arbitral precum şi audierile părţilor se 

desfăşoară la sediul Curţii. Procedurile şi principiile sunt similare cu cele prevăzute 

în regulamentele de organizare şi funcţionare a celorlalte comitete judiciare ale 

organizaţiilor sportive. 

În situaţii excepţionale, dacă circumstanţele o justifica, şi după consultarea 

părţilor in litigiu, Preşedintele C.A.S.M.F poate decide desfăşurarea unei audieri sau 

întruniri în alt loc decât sediul C.A.S.M.F, determinând totodată şi cadrul 

regulamentar pentru desfăşurarea unei astfel de audieri sau întruniri. 

 



    Articolul.1 Deciziile care pot fi atacate cu recurs 

 

    (1) Pot fi atacate cu recurs deciziile pronunţate de comitetele judiciare inferioare 

ale organizaţiilor sportive , comitetul de apel al FMF în calitate de instanţă de apel. 

    (2) Încheierile date în apel pot fi atacate cu recurs numai o dată cu decizia. 

    (3) Recursul împotriva deciziei se consideră declarat şi împotriva încheierilor, 

chiar dacă acestea au fost emise după pronunţarea hotărîrii atacate cu  recurs. 

    (4) Nu pot fi atacate cu recurs deciziile de trimitere a cauzei la rejudecare ce nu 

se supun nici unei căi  de atac, nici  hotărîrile în a căror privinţă persoanele vizate 

nu au folosit calea de apel, din moment ce regulamentul organizaţiilor sportive 

prevede această cale de atac, sau  în  privinţa cărora  apelul a fost retras.  

 

    Articolul.2 Persoanele în drept să declare recurs 

    Sînt în drept să declare recurs: părţile şi alţi participanţi la litigiu; Recursul se 

depune la sediul CASMF sau a Asociaţiei Sportive a cărei decizie se contestă. În 

termen de 7 zile Asociaţia Sportivă respectivă va transmite dosarul  şi recursul depus, 

CASMF spre examinare. 

 

    Articolul 3 Instanţa competentă să examineze recursul. Modul de constituire 

a completelor CASMF          

     (1) Examinarea recursului împotriva deciziilor comitetelor judiciare ale 

organizaţiilor sportive şi FMF ţine de competenţa Curţii . 

(3) Examinarea recursului se efectuează de către un complet de arbitri 

CASMF, format din 3 arbitri sau persoane desemnaţi la alegerea sa de către 

preşedintele  CASMF din rîndul arbitrilor CASMF. Preşedintele CASMF este de 

drept preşedinte al completului de arbitri. 

  (4) În cazul în care preşedintele este în imposibilitatea de a participa la 

examinarea recursului, preşedintele desemnează un arbitru care va fi preşedinte al 

completului în locul lui. 

     Articolul 4 Temeiurile declarării recursului  

    Părţile şi  alţi participanţi la proces sînt în drept să declare recurs în cazul în care 

se invocă încălcarea esenţială sau aplicarea eronată a normelor de drept material  sau 

a normelor de drept procedural prevăzute în regulamentele şi codurile organizaţiilor 

sportive şi  FMF precum şi a împrejurărilor de fapt. 

    Articolul 5  Temeiurile inadmisibilităţii recursului 

    Cererea de recurs se consideră inadmisibilă în cazul în care: 

    a) recursul nu se încadrează  în temeiurile prevăzute mai sus sau este vădit 

neîntemeiat; 

       b) recursul este depus cu omiterea termenului de declarare de 15 zile;  

       c) persoana care a înaintat recursul nu este în drept să-l declare;   

       d) recursul este abuziv sau este depus  repetat după examinarea lui. 

 

 

 

 



    Articolul 6 Termenul de declarare a recursului 

    (1) Recursul se declară în termen de 15 zile de la data pronunţării deciziei 

comitetului judiciar de ultima instanta a organizaţiei sportive, iar în cazul redactării 

acesteia - de la data primirii deciziei redactate şi motivate. 

 

    Articolul 7 Efectul suspensiv al recursului 

    (1) Recursul nu suspendă executarea hotărîrii sau deciziei comitetelor judiciare de 

prima sau a doua instanţă a organizaţiilor sportive. 

    (2) La cererea motivată a recurentului, completul CASMF învestit cu judecarea 

recursului este în drept să dispună suspendarea executării hotărîrii comitetelor 

judiciare anterioare care a fost atacată cu  recurs . 

     

    Articolul 8 Depunerea recursului 

(1) Recursul se depune de către participanţii la litigiu  alte persoane competente şi 

împuternicite de către părţi, 

(2)  Recurentul  depune recursul la CASMF, însoţit de atîtea copii cîţi participanţi 

la proces sînt, pentru anul 2019 părţile sunt scutite de la plata în prealabil la 

contul CASMF sau FMF a taxei de examinare în sumă de 6000 lei dacă este 

persoană juridică şi 3000 lei dacă este persoană fizică. 

 

    Articolul 9 Cuprinsul  cererii de recurs  

    (1) Cererea de recurs trebuie să  fie dactilografiată şi trebuie să cuprindă: 

    a) denumirea comitetului la care se depune recursul; 

    b) numele, denumirea, calitatea procesuală a recurentului sau a persoanei ale cărei 

interese le reprezintă, adresa lor; 

    c) numele sau denumirea, adresa intimatului; 

    d) data pronunţării deciziei atacate  cu recurs; 

    e) decizia comitetului de apel, data pronunţării şi dispozitivul deciziei, 

argumentele admiterii sau respingerii apelului; 

    f) esenţa şi temeiurile recursului, argumentul ilegalităţii deciziei atacate, 

solicitările recurentului, propunerile respective;  

    g) data declarării recursului şi semnătura recurentului. 

(3) La  cererea de recurs trebuie  să se anexeze dovada de plată a taxei de 

examinare, 

(4) În cazul cînd recursul este declarat prin reprezentant, la cererea de recurs se 

anexează şi documentul, legalizat în modul stabilit, care atestă împuternicirile 

acestuia dacă în dosar lipseşte o astfel de împuternicire.  

 

    Articolul 9  Restituirea cererii de recurs 

 

    (1) Cererea de recurs se înregistrează la CASMF. 

   (2) Dacă cererea de recurs nu corespunde prevederilor prezentului regulament, 

CASMF, printr-o încheiere semnată de preşedintele acesteia, o restituie în termen de 

3 zile. Încheierea nu este susceptibilă de atac. 

 



       (3) În cazul în care se solicită scutirea, amînarea sau eşalonarea plăţii taxei de 

examinare (cu prezentarea documentelor justificative), completul din trei membri 

urmează să se pronunţe, printr-o încheiere asupra demersului înaintat. 

    (4) Dacă demersul privind scutirea, amînarea sau eşalonarea plăţii taxei de 

examinare a fost respins, se dispune, printr-o încheiere de a nu da curs cererii, 

acordîndu-i-se recurentului un termen rezonabil pentru achitarea taxei de examinare. 

Dacă recurentul îndeplineşte în termen indicaţiile completului, recursul se consideră 

depus la data prezentării iniţiale. În caz contrar, cererea de recurs se restituie 

recurentului.    

 (5) Restituirea cererii de recurs nu împiedică declararea repetată a recursului după 

lichidarea neajunsurilor şi respectarea celorlalte reguli stabilite de prezentul 

regulament pentru declararea lui. 

 

    Articolul. 10 Actele procedurale pregătitoare 

 

    (1) După  intentarea procedurii în recurs, CASMF solicită, în cel  mult 2 zile, 

dosarul de la comitetul respective de prima sau a doua instanţă. 

    (2) După parvenirea dosarului, preşedintele CASMF desemnează un complet din 

3 persoane, inclusiv preşedintele, pentru a examina recursul, cu înştiinţarea despre 

necesitatea depunerii obligatorii a referinţei timp de 3 zile de la data primirii copiei 

de pe recurs. În cazul neprezentării referinţei în termenul stabilit, recursului se decide 

în lipsa acesteia.  

     

    Articolul  11 Actele procedurale ale CASMF 

(1) În cazul în care recursul este admis spre examinare, preşedintele CASMF 

numeşte data şedinţei completului de arbitri şi dispune să se comunice faptul 

participanţilor la proces cu înştiinţarea necesităţii depunerii obligatorii, cel 

tîrziu cu 2 zile înainte de şedinţă, a referinţei asupra recursului declarat. 

 

       Articolul. 12 Limitele judecării recursului 

 

    (1) Judecînd recursul declarat împotriva deciziei date în comitetul de apel, sau alt 

organ judiciar al organizaţiei sportive completul de arbitri CASMF  verifică, pe baza 

actelor din dosar, în limitele invocate în recurs, legalitatea hotărîrii atacate cu 

posibilitatea de a administra noi dovezi.   

    (2) Completul CASMF  este obligat să se pronunţe asupra tuturor motivelor 

invocate în recurs. 

    

    Articolul 13 Retragerea recursului 

(1) Pînă la retragerea completului de arbitri CASMF în camera de deliberare, 

recursul poate fi retras de persoana care l-a declarat. Retragerea poate fi făcută 

de parte sau printr-un mandatar special. 

(2) În cazul retragerii recursului, completul de arbitri CASMF dispune, printr-o 

încheiere irevocabilă,  încetarea procedurii în recurs. 

 



    Articolul 14 Procedura de judecare a recursului 

    (1) La judecarea recursului împotriva deciziilor şi încheierilor organelor judiciare 

inferioare ,a comitetului de apel FMF , se aplică dispoziţiile de procedură, indicate 

în regulamentele de organizare şi funcţionare a comitetelor judiciare de primă 

instanţă, în măsura în care nu sînt contrare dispoziţiilor din prezentul regulament.  

    (2) Judecarea recursului se face cu citarea părţilor. Neprezentarea lor însă nu 

împiedică examinarea recursului. 

(3) Preşedintele completului de arbitri conduce dezbaterile şi lucrările completului 

de arbitri este în drept să atenţioneze participanţii la proces în cazul în care 

aceştia se abat vădit în luările de cuvînt de la expunerea problemelor ori 

argumentele expuse dacă acestea nu au legătură cu temeiurile invocate în 

recurs. 

 

    Articolul  15 Împuternicirile şi actele de dispoziţie ale CASMF în ordine de 

recurs. 

 

    (1)Completul CASMF, după ce judecă recursul, este în drept: 

    a) să respingă recursul şi să menţină decizia comitetului de apel şi hotărîrea 

comitetului de primă instanţă, precum şi încheierile atacate cu recurs; 

    b) să admită recursul şi să caseze integral sau parţial decizia comitetului de apel 

şi hotărîrea comitetului de primă instanţă,  pronunţînd o nouă decizie; 

    c) să admită recursul şi să  caseze integral sau parţial decizia comitetului de apel 

şi hotărîrea comitetului de primă instanţă, restituind pricina spre rejudecare în 

comitetul de primă instanţă sau, după caz, în comitetul de apel, cînd eroarea nu poate 

fi corectată de către CASMF;  

    d) să admită recursul şi să caseze decizia comitetului de apel şi hotărîrea 

comitetului de primă instanţă, dispunînd încetarea procesului . 

    e) să admită recursul şi să modifice decizia comitetului de apel şi/sau hotărîrea 

comitetului de primă instanţă; 

    f) să admită recursul, să caseze deciziacomitetului de apel şi să menţină hotărîrea 

comitetului de primă instanţă. 

(2) Hotărîrea sau decizia casată nu are nici o putere legală şi juridică. 

(3)     (3) În urma examinării recursului, CASMF emite decizii şi încheieri, 

(4)     (4) Actele de dispoziţie ale instanţei de recurs devin irevocabile în 

momentul  pronunţării. 

    (5) În urma judecării recursului, instanţa este în drept să pronunţe dispozitivul 

deciziei sau a hotărîrii, care urmează să fie redactate în termen de o săptămînă. 

(6) Hotărârea arbitrală în ordine de recurs este definitivă, irevocabilă şi executorie. 

Ea se aduce la îndeplinire de îndată de către partea împotriva căreia s-a pronunţat şi 

nu mai poate fi contestată. 

(7) Hotărârea  arbitrală comunicată părţilor este pusă în executare de 

organismul jurisdicţional al organizaţiei sportive sau al FMF ,după caz. 



(8).Interpretarea dispoziţiilor prezentului regulament ţine de competenţa 

Preşedintelui Curţii de Arbitraj Sportiv şi Mediere în Fotbal. 

(9)  Prezentele prevederi se completează după necesitate la decizia completului de 

arbitri cu dispoziţiile de drept comun material şi de procedură civilă a R.M. în 

măsura în care acestea sunt compatibile cu arbitrajul şi cu Statutul, regulamentele şi 

normele ,Comitetului Internaţional şi Naţional Olimpic, organizaţiilor sportive 

F.M.F, FIFA , UEFA ,CASMF . Convenţiile internaţionale la care R.M. este parte 

şi alte organizaţii sportive naţionale sau internaţionale de profil sportiv. 

 (10) Regulile de faţă intră în vigoare pe data de 03.09.2013 iar modificările 

ulterioare din 2018, 2019 conform deciziei Comitetului Executiv al CASMF şi sunt 

publice. De la această dată orice dispoziţii contrare se abrogă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


