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Abrevieri:
Codul Disciplinar al Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal – CD FMF
Comisia Centrală de Competiţii şi Disciplină – CCCD
Comitetul Executiv al Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal – CE FMF
CODUL DISCIPLINAR FMF (CD FMF)
din 25 iunie 2003
Comitetul Executiv al Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal (FMF)
adoptă:
CODUL DISCIPLINAR FMF
TITLU PRELIMINAR
Art. 1 Obiectul
Acest cod descrie încălcările regulilor cuprinse în regulamentele FMF, determină
sancţiunile, reglementează organizarea şi funcţionarea organelor responsabile pentru
luarea deciziilor şi procedura care trebuie urmată în cadrul acestor organe.
Art. 2 Domeniul de aplicare: dreptul material
Acest cod se aplică în cazul fiecărui meci şi competiţie organizată de către FMF. Pe lângă
domeniul dat, acesta, de asemenea, se aplică în cazul când unui oficial de meci i se aduc
prejudicii şi, în general, în cazul când obiectivele statutare ale FMF sunt încălcate, în
special, cele referitoare la falsificare, corupţie sau doping.
Art. 3. Domeniul de aplicare: persoane fizice şi juridice
Acest cod se aplică pentru:
a) asociaţiile teritoriale;
b) membrii acestor asociaţii, în special cluburile;
c) oficiali;
d) jucători;
e) oficialii de meci;
f) orice persoană care are autorizaţia FMF, în special pentru un meci, o competiţie
sau pentru un alt eveniment organizat de către FMF;
g) spectatori.
Art. 4 Domeniul de aplicare: timpul
Primul titlu al acestui cod (dreptul material) se aplică pentru faptele care au survenit după
intrarea în vigoare a acestuia. De asemenea, el se aplică pentru faptele anterioare, dacă
este mai favorabil pentru făptaş şi dacă organele judiciare ale FMF decid asupra acestor
fapte după intrarea în vigoare a acestui cod.
1.
2.
3.
4.

Art. 5 Definiţii
Pre-meci: timpul dintre sosirea echipei pe teritoriul stadionului şi fluierul arbitrului de
începere a meciului.
Post-meci: timpul dintre fluierul final al arbitrului şi plecarea echipei de pe teritoriul
stadionului.
Meci internaţional: meci între două echipe care aparţin diferitor asociaţii naţionale
(două cluburi, un club şi o echipă naţională sau două echipe naţionale).
Meci amical: meci organizat de către o organizaţie de fotbal, un club sau o altă
persoană, între două echipe alese pentru această ocazie şi care, posibil, aparţin
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5.

6.

7.

8.

diferitor domenii de activitate; scorul are importanţă numai pentru meciul sau
competiţia în cauză, iar în cazul echipelor teritoriale, pentru clasificările FMF.
Meci oficial: meci organizat sub patronajul unei organizaţii de fotbal pentru toate
echipele sau cluburile din acest domeniu de activitate; scorul are importanţă pentru
drepturile de participare în alte competiţii, cu excepţia cazurilor când regulamentele
date prevăd altfel.
Oficial: orice persoană, cu excepţia jucătorilor, care are o activitate legată de fotbal
într-o asociaţie teritorială sau club, indiferent de funcţia sa, tipul de activitate
(administrativă, sportivă sau alta) şi durata activităţii, în special managerii, antrenorii,
personalul medical sunt oficiali.
Oficial de meci: arbitrul, arbitrii asistenţi, al patrulea oficial, comisarul meciului,
inspectorul de arbitri, persoana responsabilă pentru siguranţă şi alte persoane numite
de FMF pentru a-şi asuma responsabilitatea pentru un meci.
Regulamente FMF: Statutele, regulamentele, directivele şi circularele FMF, precum şi
Regulile de joc elaborate de către Comisia Centrală de Competiţii.

Art. 6 Bărbaţi şi femei
Prevederile acestui cod se aplică atât genului masculin, cât şi celui feminin, indiferent de
cuvintele şi expresiile utilizate.
Art. 7 Regulamentele disciplinare ale asociaţiilor membre
Asociaţiile teritoriale sunt în drept să-şi adapteze prevederile lor la acest cod pentru
armonizarea regulamentelor disciplinare.
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TITLUL UNU. DREPTUL MATERIAL
CAPITOLUL I. PARTEA GENERALĂ
Compartimentul 1. Condiţiile de sancţionare
1.
2.

1.
2.

1.
2.

Art. 8 Culpabilitatea
Încălcările se pedepsesc indiferent dacă au fost comise intenţionat sau din
neglijenţă, cu excepţia cazurilor când este prevăzut altfel.
În mod excepţional, un meci poate fi rejucat fără spectatori sau pe un teren neutru
sau un anumit stadion poate fi interzis doar din motive de siguranţă, fără să fi fost
comisă o încălcare.
Art. 9 Acte de tentativă
Actele de tentativă de asemenea se pedepsesc.
În cazul actelor de tentativă, organul respectiv va reduce sancţiunea prevăzută
pentru încălcarea propriu-zisă. El va determina limita reducerii după cum va
considera necesar şi nu va depăşi limita inferioară generală a amenzii (vezi art. 16,
par. 2).
Art. 10 Implicarea
Orice persoană care participă conştient la comiterea unei încălcări, fie în calitate de
instigator, fie în calitate de complice, este de asemenea pedepsită.
Organul va ţine cont de gradul de culpabilitate a părţii implicate prin reducerea
sancţiunii, după cum va considera necesar şi nu va depăşi limita inferioară generală
a amenzii (vezi Art. 16, par. 2).
Compartimentul 2. Diverse sancţiuni

Art. 11 Sancţiuni comune pentru persoanele fizice şi juridice
Atât persoanele fizice, cât şi cele juridice sunt pedepsite prin următoarele sancţiuni:
a) preîntâmpinare;
b) mustrare;
c) amendă;
d) restituirea premiilor.
Art. 12 Sancţiuni aplicabile persoanelor fizice
Persoanelor fizice sunt aplicate următoarele sancţiuni:
a) avertisment;
b) eliminare;
c) suspendare de la meci;
d) interdicţia de acces în vestiare şi pe banca de rezervă;
e) interdicţia de intrare în stadion;
f) interdicţia de desfăşurare a oricărei activităţi fotbalistice.
Art. 13 Sancţiuni aplicabile persoanelor juridice
Persoanelor juridice sunt aplicate următoarele sancţiuni:
a) desfăşurarea meciului fără spectatori;
b) desfăşurarea unui meci pe un teren neutru;
c) interdicţia de a juca pe un anumit stadion;
d) rularea rezultatului meciului;
e) excluderea;
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f) retrogradarea într-o divizie imediat inferioară;
g) scăderea punctelor;
h) sancţionarea cu pierdere.
Art. 14 Avertizarea
Avertizarea este o reamintire a esenţei unei reguli disciplinare, însoţită de o ameninţare
cu sancţionarea în cazul unei încălcări viitoare.
Art. 15 Mustrarea
Mustrarea este o declaraţie scrisă de dezaprobare, expediată autorului unei încălcări.
1.
2.
3.

4.

Art. 16 Amenda
Amenda este stabilită în dolari SUA (USD). Ea va fi plătită în lei Moldoveneşti (MDL) la
cursul Băncii Naţionale a Moldovei la zi.
Amenda nu va fi mai mică de USD 10 sau în cazul unei competiţii cu limită de vârstă,
nu mai mică de USD 5 şi nu mai mare de USD 200 000.
Organul care stabileşte sancţiunea decide condiţiile şi termenele de plată. Dacă
amenda este impusă suplimentar la o suspendare de la meci, aceasta va fi plătită
înainte de expirarea suspendării.
Asociaţiile teritoriale, precum şi jucătorii şi oficialii echipelor teritoriale sunt responsabili
în comun pentru amenzile impuse jucătorilor şi oficialilor echipei. Acelaşi lucru este
aplicabil şi pentru cluburi în cazul jucătorilor şi oficialilor acestora. Părăsirea unui club
sau unei asociaţii teritoriale de către o persoană fizică nu anulează răspunderea
comună.

Art. 17 Restituirea premiilor
1. Persoana căreia i s-a cerut să întoarcă un premiu va restitui toate beneficiile primite, în
special sumele de bani şi obiectele simbolice (medalii, trofee etc.).
2. Banii primiţi întotdeauna vor fi restituiţi în întregime. Organul care a stabilit sancţiunea
decide plata unei dobânzi, dacă consideră necesar.
1.

2.
3.
4.
a)
b)
5.
6.

7.

Art. 18 Avertismentul
Avertismentul (cartonaş galben) este o preîntâmpinare dată de arbitru unui jucător în
timpul unui meci pentru a sancţiona comportamentul nesportiv de natură mai puţin
gravă.
Două avertismente primite în timpul aceluiaşi meci determină eliminarea (cartonaş roşu
indirect) şi, în consecinţă, suspendarea automată din meciul următor.
Cele două avertismente care au determinat cartonaşul roşu sunt anulate.
Suspendarea automată din meciul următor determină următoarele:
patru (4) avertismente primite în patru (4) meciuri diferite ale aceleiaşi competiţii
organizată de FMF;
trei (3) avertismente primite în trei (3) meciuri diferite în cadrul Cupei Moldovei la fotbal
organizată de FMF.
Comitetul Disciplinar poate prelungi durata acestei suspendări (vezi par. 3).
Dacă un meci abandonat urmează să fie rejucat, orice avertisment dat în timpul acelui
meci va fi anulat. Dacă meciul nu urmează a fi rejucat, avertismentele primite de către
echipa responsabilă pentru cauzarea abandonării meciului sunt menţinute, dacă
ambele echipe sunt responsabile, atunci toate avertismentele sunt menţinute.
Dacă un jucător este vinovat de comportament nesportiv grav şi este eliminat (cartonaş
roşu direct), orice alt avertisment pe care l-a primit anterior în acelaşi meci este
menţinut.
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1.

2.

3.

4.

1.
2.

3.
4.

5.

Art. 19 Eliminarea
Eliminarea este ordinul dat de către arbitru unei persoane de a părăsi terenul de joc şi
vecinătatea acestuia, inclusiv banca de rezervă, pe durata meciului. Persoanei
eliminate i se poate permite să stea în tribune dacă nu are o interdicţie de intrare în
stadion.
Eliminarea poate lua forma unui cartonaş roşu pentru jucători. Cartonaşul roşu este
considerat direct dacă sancţionează un comportament nesportiv grav, este considerat
indirect dacă este rezultatul acumulării a două cartonaşe galbene.
Un oficial care a fost eliminat poate da instrucţiuni unei persoane care-l înlocuieşte pe
banca de rezervă. Totuşi, el trebuie să se asigure că nu deranjează spectatorii şi nu
întrerupe jocul.
Eliminarea determină o suspendare automată din meciul următor, chiar dacă a fost
impusă într-un meci care mai târziu a fost abandonat şi/sau anulat. Comisia Centrală
de Competiţii şi Disciplină poate prelungi durata suspendării.
Art. 20 Suspendarea de la meci
O suspendare de la un meci este o interdicţie de a participa într-un meci sau competiţie
ulterioară sau de a intra pe teritoriul din vecinătatea terenului de joc.
Jucătorul care a fost suspendat nu va fi inclus în lista jucătorilor pentru meci. În caz
dacă din greşeală un jucător suspendat a fost introdus în raportul de meci (dar nu a
jucat), echipa în cauză va fi sancţionată cu o amendă de până la USD 200, iar
suspendarea jucătorului înainte de meciul în cauză rămâne valabilă (neexecutată).
Suspendarea este stabilită în meciuri, zile sau luni. Dacă nu se stipulează altfel, acesta
nu trebuie să depăşească douăzeci şi patru (24) meciuri sau doi (2) ani.
Dacă o suspendare este stabilită în meciuri, se iau în consideraţie numai meciurile
efectiv jucate. Dacă un meci este abandonat, anulat sau sancţionat prin pierdere,
suspendarea se ia în considerare dacă echipa căreia îi aparţine jucătorul suspendat nu
este responsabilă pentru faptele care au condus la abandonul, anularea sau pierderea
meciului.
Dacă o suspendare este combinată cu o amendă, aceasta este prelungită până la
plata integrală a amenzii.

Art. 21 Interdicţia de acces în vestiare şi/sau pe băncile de rezervă
O interdicţie de acces în vestiare şi/sau pe băncile de rezervă privează o persoană de
dreptul de intrare în vestiarele echipei şi/sau în spaţiul din imediata apropiere a terenului
de joc şi, în special, de aflare pe banca de rezervă.
Art. 22 Interdicţia de intrare în stadion
O interdicţie de intrare în stadion interzice unei persoane de a intra pe teritoriul unuia sau
mai multor stadioane.
Art. 23 Interdicţia de desfăşurare a oricărei activităţi fotbalistice
Unei persoane i se poate interzice să desfăşoare orice tip de activitate fotbalistică
(administrativă, sportivă sau oricare alta).
Art. 24 Jucarea unui meci fără spectatori
Obligaţia de a juca un meci cu uşile închise înseamnă jucarea de către asociaţiile
teritoriale şi cluburi a unui anumit meci fără spectatori.
Art. 25 Jocul pe teren neutru
Obligaţia de a juca un meci pe teren neutru înseamnă jucarea de către asociaţiile
teritoriale şi cluburi a unui anumit meci într-o altă localitate din aceeaşi ţară.
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Art. 26 Interdicţia de a juca pe un anumit stadion
Interdicţia de a juca pe un anumit stadion privează asociaţiile şi cluburile teritoriale de
dreptul ca echipele lor să joace pe un anumit stadion.
Art. 27 Anularea rezultatului unui meci
Rezultatul unui meci se consideră anulat atunci când rezultatul obţinut pe terenul de joc nu
este luat în consideraţie.
Art. 28 Excluderea
Excluderea este privarea asociaţiilor şi cluburilor teritoriale de dreptul de participare într-o
competiţie prezentă şi/sau viitoare.
Art. 29 Retrogradarea într-o divizie imediat inferioară
Un club poate fi retrogradat într-o divizie imediat inferioară.
Art. 30 Scăderea punctelor
Unui club i se pot scădea puncte din cele deja obţinute în orice campionat curent.
Art. 31 Sancţionarea cu pierdere
1. Conform Codului Disciplinar al FIFA, art. 31 Pierdere tehnică, se consideră că echipele
sancţionate cu pierdere au pierdut meciul cu 0-3.
2. Dacă diferenţa de goluri este mai mare, scorul mai mare este menţinut.
Compartimentul 3. Reguli generale
Art. 32 Sancţiuni combinate
1. Dacă nu este stipulat altfel, sancţiunile prevăzute în partea generală şi cea specială a
acestui cod pot fi combinate.
2. În cazuri mai puţin grave organul poate stabili doar o sancţiune redusă sau un
avertisment sau o mustrare.
Art. 33 Anularea parţială a implementării sancţiunii
1. Organul care stabileşte o suspendare de la meci (vezi art. 20), o interdicţie de acces în
vestiare şi/sau pe banca de rezervă (vezi art. 21) sau o interdicţie de a juca pe un
anumit stadion (vezi art. 26) va examina dacă este posibilă anularea parţială a
implementării sancţiunii.
2. Anularea parţială este permisă numai dacă durata sancţiunii nu depăşeşte şase (6) luni
şi dacă circumstanţele permit aceasta, în special dosarul anterior al persoanei
sancţionate.
3. Organul decide care parte a sancţiunii poate fi anulată. În toate cazurile jumătate din
sancţiune este definitivă.
4. Anulând implementarea sancţiunii, organul acordă persoanei sancţionate o perioadă
de probă de la şase (6) luni până la doi (2) ani.
5. Dacă persoana care beneficiază de o sancţiune anulată şi comite altă încălcare în
timpul perioadei de probă, anularea se retrage automat, iar sancţiunea este aplicată;
ea se impune suplimentar la sancţiunea stabilită pentru noua încălcare.
Art. 34 Sancţiuni temporare: calcularea limitei de timp
Perioadele de vacanţă din timpul sau dintre sezoane nu se includ în perioada sancţiunilor.
Art. 35 Limita perioadei sancţiunilor
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1. Limita perioadei sancţiunilor este de cinci ani.
2. Limita perioadei începe din ziua în care decizia intră în vigoare.
Art. 36 Centralizarea sancţiunilor
1. Înregistrările avertismentelor, eliminările şi suspendările de la meci sunt păstrate în
sistemul informaţional central al FMF. Secretariatul CCCD le confirmă în scris
asociaţiei teritoriale sau clubului respectiv sau, în cazul competiţiilor finale, şefului
delegaţiei respective.
2. Această confirmare serveşte numai pentru notificare: sancţiunile (avertismente,
eliminări, suspendări automate de la meci) se iau în consideraţie pentru meciurile
imediat următoare, chiar dacă scrisoarea de confirmare ajunge mai târziu la asociaţia
teritorială, clubul sau şeful delegaţiei respective.
Compartimentul 4. Reportarea şi anularea
avertismentelor şi suspendărilor de la meci
Art. 37 Reportarea avertismentelor
1. Avertismentele primite pe parcursul unei competiţii nu se reportează la altă competiţie.
2. Totuşi, ele se reportează de la o etapă la alta a aceleiaşi competiţii.
1.
2.

a)
b)
3.
4.

Art. 38 Reportarea suspendărilor de la meci
De regulă, orice suspendare (a jucătorilor sau a altor persoane) este reportată de la o
etapă la alta a aceleiaşi competiţii.
Suspendările de la meci care se referă la o eliminare a unui jucător stabilită în afara
unei competiţii (meci(uri) separate) sau care nu sunt executate în timpul unei competiţii
pentru care au fost prevăzute (eliminarea sau ultimul meci al competiţiei) se reportează
după cum urmează:
Campionatele Republicii Moldova: se reportează la oficial al echipei în următorul
Campionat Naţional.
Competiţiile cu limită de vârstă: se reportează la următorul meci oficial al echipei,
indiferent de tipul competiţiei (dacă este cu limită de vârstă sau nu).
Suspendările de la meci determinate de câteva avertismente impuse unui jucător în
diferite meciuri ale aceleiaşi competiţii niciodată nu se reportează la altă competiţie.
Par. 2 de asemenea se aplică în cazul suspendărilor stabilite faţă de alte persoane
decât jucătorii.
Compartimentul 5 Stabilirea sancţiunii

Art. 39 Regula generală
1. Organul care stabileşte sancţiunea decide domeniul şi durata acesteia.
2. Sancţiunile se pot limita la o zonă geografică, la una sau la mai multe categorii de
meciuri şi competiţii.
3. Dacă nu este prevăzut altfel, durata unei sancţiuni întotdeauna este definită.
4. La deciderea sancţiunii organul va ţine cont de toate circumstanţele cazului, în special
de vârsta persoanei sancţionate, dosarul ei, situaţia personală, culpabilitate
(intenţionată sau din neglijenţă), motivele care l-au determinat să comită încălcarea şi
gradul de gravitate a încălcării.
Art. 40 Încălcări repetate
1. Dacă nu este prevăzut altfel, organul va majora sancţiunea stabilită cu jumătate
(+50%; dacă aceasta nu este posibil, o altă sancţiune va fi impusă în forma de
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2.
a)
b)

c)

d)

3.
4.

amendă) în cazul unei încălcări repetate. Ea nu depinde de nici o limită superioară
stabilită în acest cod.
Se consideră repetate următoarele încălcări:
un (1) cartonaş roşu (încălcare care se pedepseşte), precedat de patru (4) cartonaşe
galbene date pe parcursul competiţiei;
patru (4) cartonaşe galbene date în patru (4) meciuri diferite (încălcare care se
pedepseşte) precedată de alte patru (4) cartonaşe galbene date în patru (4) meciuri în
timpul competiţiei respective;
un (1) cartonaş roşu (încălcare care se pedepseşte), precedat de unul sau câteva
cartonaşe roşii date pe parcursul a patru (4) meciuri anterioare, indiferent de competiţia
în care se joacă meciurile;
de regulă, dacă un organ judiciar al FMF a impus o sancţiune financiară în mărime de
USD 1 000 sau mai mult sau o sancţiune temporară de patru (4) meciuri sau patru (4)
luni sau mai mult unei persoane sancţionate în doi (2) ani precedenţi comiterii încălcării
respective.
Sancţiunea poate fi majorată cu jumătate numai o singură dată oricând se aplică
această prevedere.
Aceste prevederi se referă şi la regulile speciale care stabilesc încălcările repetate de
doping.

Art. 41 Încălcările comise faţă de oficialii de meci
1. Dacă victima unei încălcări este un oficial de meci, sancţiunea care urmează a fi
stabilită va fi majorată cu jumătate (+50%).
2. Această regulă nu se aplică încălcărilor care, prin definiţie, pot fi comise numai faţă de
oficialii de meci (vezi art. 57 şi 58).
Art. 42 Încălcări simultane
1. Dacă cineva primeşte câteva amenzi ca rezultat al unei sau mai multor fapte, organul
impune amenda respectivă pentru cea mai gravă încălcare şi o poate majora în
dependenţă de circumstanţe, dar nu mai mult decât cu jumătate din limita maximă.
2. Aceiaşi regulă se aplică dacă o persoană primeşte de câteva ori sancţiuni similare
două (2) sau mai multe suspendări de la meci, două (2) sau mai multe interdicţii de
intrare în stadion etc.) ca rezultat al unei sau mai multor fapte.
3. Organul care aplică par. 1 nu este obligat să ţină cont de limita superioară generală a
amenzii. (vezi art. 16 par. 2).
Compartimentul 6. Perioada limită pentru sancţiunile disciplinare
Art. 43 Durata
1. Încălcările comise în timpul unui meci nu mai sunt urmărite judiciar după o perioadă de
doi (2) ani. De regulă, alte încălcări nu mai sunt urmărite judiciar după o perioadă de
zece (10) ani.
2. Încălcările prevăzute de compartimentul 7 al părţii speciale (doping) nu mai sunt
urmărite judiciar după o perioadă de douăzeci (20) de ani.
3. Pentru procesul de corupţie (vezi art. 60) nu există o perioadă limită.
Art. 44 Începutul perioadei limită
Perioada limită începe după cum urmează:
a) din ziua în care persoana a comis încălcarea;
b) dacă încălcarea este repetată, din ziua în care cea mai recentă încălcare a fost
comisă;

14

c) dacă încălcarea a continuat o anumită perioadă, din ziua în care aceasta s-a
încheiat.
Art. 45 Întreruperea
Perioada limită nu se aplică dacă CCCD adoptă o decizie înainte de expirarea acesteia.
CAPITOLUL II. PARTEA SPECIALĂ
Compartimentul 1. Atacul fizic
Art. 46 Vătămări corporale
1. Un jucător care atacă fizic o persoană în mod intenţionat sau cauzează prejudicii
sănătăţii acesteia va fi suspendat pentru cel puţin patru (4) meciuri. Un oficial care
comite o astfel de încălcare va fi suspendat pentru cel puţin opt (8) meciuri.
2. Suspendarea va fi impusă la toate nivelurile.
3. CCCD va impune o amendă de până la USD 10 000.
Art. 47 Violenţa
1. Un jucător care atacă intenţionat o persoană, dar fără a-i pricinui vătămări corporale
sau prejudicii de sănătate va fi suspendat pentru cel puţin două (2) meciuri. Un oficial
care comite o astfel de încălcare va fi suspendat pentru cel puţin patru (4) meciuri.
2. Dacă o persoană insultă pe cineva scuipându-l, va fi suspendată pentru cel puţin şase
(6) meciuri.
3. De asemenea organul va impune o amendă de până la USD 10 000.
Art. 48 Încăierarea
1. Implicarea într-o încăierare este sancţionată cu o suspendare de trei (3) - şase (6)
meciuri.
2. Domeniul suspendării se referă la toate meciurile oficiale.
3. Orice persoană care a încercat să prevină o încăierare, să-i apere pe alţii sau să-i
separe pe cei implicaţi într-o încăierare nu va fi pedepsită.
Art. 49 Agresori neidentificaţi
1. Dacă nu este posibil de determinat instigatorul (instigatorii), în cazul unui grup de
persoane implicate în violenţă, organul va sancţiona căpitanul şi clubul sau asociaţia
teritorială din care fac parte agresorii. Persoanei sancţionate i se poate acorda o
anulare a pedepsei dacă organului disciplinar i se indică persoana (persoanele)
vinovate.
2. Dacă este imposibil de a stabili partea exactă de vină a fiecărui participant în cazul
violenţei în grup organul va considera că autorul încălcărilor comise este fiecare
participant.
Compartimentul 2. Încălcările Regulilor de joc
Art. 50 Încălcări minore
Un jucător este avertizat dacă comite una din următoarele încălcări.
a) comportament nesportiv cum este jocul incorect, jocul periculos sau tragerea
adversarului de tricou sau de orice parte a corpului;
b) manifestarea dezacordului cu oficialii de meci prin cuvinte sau acţiuni (criticarea
deciziilor, protestul);
c) încălcarea regulilor de joc;
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d)
e)
f)
g)
h)

întârzierea reluării jocului;
nerespectarea distanţei necesare în timpul loviturilor de colţ sau loviturilor libere;
intrarea sau reintrarea pe terenul de joc fără permisiunea prealabilă a arbitrului;
părăsirea terenului de joc fără permisiunea prealabilă a arbitrului;
simulări (plonjarea, simularea rănirii etc.).

Art. 51 Încălcări grave
Un jucător este eliminat dacă comite una din următoarele încălcări.
i)
jocul incorect grav cum este excesul de violenţă;
j)
acţiuni brutale cum este comportamentul violent sau agresiv;
k) scuiparea unui adversar sau a oricărei alte persoane;
l)
oprirea unui gol al echipei oponente sau a unei ocazii evidente de gol prin
reţinerea intenţionată a balonului cu mâna;
m) oprirea unei ocazii de gol evidente a unui adversar ce se mişcă spre poarta
adversă prin comiterea unei încălcări care se pedepseşte cu o lovitură liberă sau
un penalti;
n) remarci ofensatoare, insultătoare sau abuzive;
o) al doilea avertisment în acelaşi meci.
Art. 52 Comportament inacceptabil al echipei
1. Se consideră comportament inacceptabil al unei echipe şi se sancţionează cu o
amendă maximă de USD 10 000 în următoarele cazuri:
a) avertizarea a patru (4) jucători într-un meci;
b) eliminarea a trei (3) jucători într-un meci;
c) ameninţarea (vezi art. 57) sau manifestarea violenţei (vezi art. 58) faţă de un oficial
de meci în mod colectiv de câţiva jucători.
2. La determinarea sumei amenzii se va ţine cont de tipul competiţiei.
Compartimentul 3. Punere la dispoziţie a jucătorilor
pentru reprezentativele naţionale.
Art. 53. Referinţe către cluburi.
1. Oricărui club, care nu a pus la dispoziţie jucătorii săi convocaţi de către FMF
pentru partidele reprezentativelor naţionale, sau nu a permis jucătorilor convocaţi să se
prezinte la convocări, i se interzice folosirea în componenţa echipelor sale a acestor
jucători pe tot timpul perioadei convocării, până la decizia CCCD.
2. În condiţiile paragrafului 1 al prezentului articol clubul se sancţionează cu lipsirea
dreptului de a folosi în meciuri oficiale jucătorii respectivi timp de 3-5 etape şi cu
amendă în mărime de nu mai puţin de USD 3000.
3. Jocurile, la care au participat în toată perioada de interdicţie (vezi paragraful 1 din
prezentul articol) jucătorii convocaţi, se omologhează cu rezultatul de 3 – 0 în favoarea
echipelor adverse.
Art. 54. Referinţe către jucători.
1. Orice jucător, care a fost convocat de către FMF pentru reprezentativele naţionale şi nu
sa prezentat la această convocare, nu are dreptul să joace pentru clubul, la care este
legitimat, pe tot timpul perioadei convocării, până la decizia CCCD.
2. În caz când jucătorul nu sa prezentat la convocare la reprezentativele naţionale din
motive neîntemeiate sau sub pretext de boală sau accidentare şi refuză de a se
supune sau prezenta la examenul medical pentru constatarea pretinsei boli sau
accidentări, el va fi sancţionat cu suspendare pe timp de 3-5 etape şi plata unei
penalităţi de cel puţin USD 1000.
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Compartimentul 4. Comportamentul ofensator şi rasist.
Art. 55 Comportamentul ofensator
1. Orice persoană care insultă pe cineva în orice mod, în special folosind gesturi sau
limbaj ofensator, va fi sancţionată cu o suspendare de la meci. Dacă autorul este un
jucător, el va fi suspendat pentru cel puţin două (2) meciuri; dacă acesta este un oficial
el va fi suspendat pentru cel puţin patru (4) meciuri.
2. Dacă victima unui atac este FMF sau unul din organele ei, durata suspendării va fi
dublată (+100%); sancţiunea se aplică cel puţin pentru toate meciurile oficiale. Va fi
stabilită o amendă minimă de USD 200.
Art. 56 Rasismul
1. Orice persoană care discreditează, discriminează sau denigrează pe cineva în public
într-un mod defăimător în ceea ce priveşte rasa, culoarea, limba, religia sau originea
etnică va fi suspendat pentru cel puţin cinci (5) meciuri de orice nivel. Organul, de
asemenea, va stabili pentru această persoană o interdicţie de acces în tribunele
oricărui stadion şi o amendă de cel puţin USD 500. Dacă făptaşul este un oficial,
amenda va fi de cel puţin USD 1 000.
2. Orice spectator care comite o astfel de încălcare va primi o interdicţie de acces în
stadion de doi (2) ani.
3. Dacă la un meci spectatorii afişează lozinci cu sloganuri rasiste, organul va sancţiona
asociaţia teritorială sau clubul pe care îl susţin aceşti spectatori şi va stabili o amendă
de cel puţin USD 2 000 şi va impune ca următorul meci oficial să fie jucat fără
spectatori sau pe alt stadion.
Compartimentul 5. Intimidarea
Art. 57 Ameninţările
Orice persoană care intimidează un oficial de meci prin ameninţări grave va fi sancţionat
cu o amendă de cel puţin USD 200 şi o suspendare de la meci. Aceste sancţiuni constituie
o excepţie de la art. 32 prin faptul că nu se combină cu alte sancţiuni.
Art. 58 Forţa
Orice persoană care aplică violenţa sau ameninţările pentru a presa un oficial de meci de
a întreprinde o anumită acţiune sau îl opreşte în orice alt mod de la libera acţiune va fi
sancţionată cu o amendă de cel puţin USD 100 şi o suspendare de la meci. Aceste
sancţiuni constituie o excepţie de la art. 32 prin faptul că ele nu pot fi combinate cu altele.
Compartimentul 6. Contrafacerea şi falsificarea
Art. 59 (singurul)
3. Orice persoană care, desfăşurând orice activitate fotbalistică perfectează un
document fals, contraface un document, face o declaraţie falsă într-un document,
cu posibile repercusiuni legale, sau utilizează un document falsificat pentru a induce
în eroare alte persoane, va fi sancţionată cu o suspendare de cel puţin trei (3)
meciuri.
4. Dacă făptaşul este un oficial, organul va stabili o interdicţie de desfăşurare a
oricărei activităţi fotbalistice pentru o perioadă de cel puţin douăsprezece (12) luni.
5. În condiţiile paragrafelor 1, 2 ale prezentului articol organul poate, de asemenea, să
stabilească o amendă de cel puţin USD 300.
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Compartimentul 7. Corupţia
Art. 60 (singurul)
1. Orice persoană care oferă, promite sau acordă un avantaj nejustificat unui organ FMF,
unui oficial de meci, unui jucător sau unui oficial din partea sa sau a unei părţi terţe în
încercarea de a-l instiga la violarea regulamentelor FMF, va fi sancţionată:
a)
cu o amendă de cel puţin USD 500;
b)
cu o interdicţie de a desfăşura orice activitate fotbalistică;
c)
cu o interdicţie de intrare în stadion.
2. Corupţia pasivă (solicitarea, primirea promisiunii sau acceptarea unui avantaj
nejustificat) va fi sancţionată în acelaşi mod.
3. În cazuri grave şi în cazul repetării, sancţiunea b) poate fi stabilită pe viaţă.
4. În toate cazurile organul va stabili confiscarea activelor implicate în comiterea
încălcării.
Compartimentul 8. Dopingul
Art. 61 Definiţia generală
1. Dopingul este definit ca:
a) utilizarea unui mijloc (substanţă sau metodă) care poate fi dăunător pentru sănătatea
jucătorilor şi/sau poate spori performanţa lor;
b) existenţa unei substanţe interzise în corpul jucătorului testat, descoperirea utilizării
sau încercării de a utiliza o astfel de substanţă sau descoperirea aplicării sau
încercării de a aplica o metodă interzisă;
c) refuzul de a efectua un test;
d) orice comportament care poate preveni sau oprirea unui test planificat;
e) acţiunea de ascundere, modificare sau eradicare a mediului biologic în care au loc
testele.
2. Aceste acţiuni se consideră doping dacă au fost descoperite în timpul unei competiţii
sau în afara ei.
Art. 62 Justificarea terapeutică
1. Orice jucător care consultă un medic şi căruia din motive terapeutice i se prescrie un
tratament sau un medicament trebuie să se intereseze dacă prescripţia conţine
substanţe sau metode interzise (vezi Lista din Regulamentele de Control Doping ale
FIFA).
2. În acest caz jucătorul va cere un tratament sau un medicament alternativ.
3. Dacă nu există tratament alternativ, jucătorul va obţine un certificat medical care
explică circumstanţele. Acest certificat va fi expediat organului FMF competent timp de
48 ore de la consultaţia medicală. Dacă un meci are loc în această perioadă certificatul
trebuie să ajungă la organul corespunzător înainte de începutul meciului sau acesta
urmează să fie prezentat la testul doping. La expirarea acestei limite de timp nici un
certificat medical nu va fi acceptat.
4. Tratamentul va fi considerat justificabil dacă va fi vizat de către organul corespunzător
al FMF.
5. Aceste prevederi sunt reglementate de Regulamentele FIFA de Control Doping.
Art. 63 Sancţiuni
1. Sancţiunile impuse unui jucător vinovat de doping (vezi Art. 61) depind de elementul de
pericol şi de cantitatea detectată a substanţei respective, precum şi de faptul dacă
încălcarea a fost repetată:
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a) pentru prima încălcare: suspendare de la toate meciurile de orice nivel pentru cel
puţin şase (6) luni şi o amendă minimă de USD 1 000;
b) pentru a doua încălcare: (două (2) încălcări timp de cinci (5) ani – date decisive:
teste), suspendare de la toate meciurile de orice nivel pentru cel puţin douăsprezece
(12) luni şi o amendă minimă de USD 3 000;
2. Încălcările repetate pot determina o interdicţie totală pentru orice activitate fotbalistică.
3. Par. 1 şi 2 de mai sus, de asemenea, se aplică pentru tentativă de doping.
Art. 64 Intervenţia într-un test doping,
reducerea eficacităţii testelor doping
1. Orice persoană care nu trebuie să facă testul doping (fie pentru că nu este jucător, fie
pentru că nu a fost invitată, chiar dacă este jucător) şi care intervine în administrarea
unui test va fi sancţionată cu o amendă de cel puţin USD 1 000.
2. Dacă un jucător nu se prezintă la un test doping, în conformitate cu regulamentele în
vigoare FIFA şi FMF sau dacă refuză să facă un test el va fi sancţionat ca în cazul în
care ar fi fost testat pozitiv, după cum este stabilit în art. 63 par. 1 b).
3. Aceiaşi regulă se aplică dacă un jucător manipulează un test prin utilizarea agenţilor de
mascare destinaţi pentru ascunderea dovezilor.
Art. 65 Facilitarea dopingului
1. Un oficial care stimulează, propune, permite, tolerează sau facilitează în orice mod
folosirea substanţelor sau metodelor interzise va fi suspendat de la orice activitate
fotbalistică pentru o perioadă de cel puţin doi (2) ani şi va primi o amendă minimă de
USD 2 000.
2. Dacă oricare dintre jucătorii respectivi are mai puţin de 21 ani, sancţiunea va fi dublată
(+100%).
Art. 66 Dopingul organizat
1. Dacă dopingul a fost organizat în aşa mod ca să implice jucătorii şi/sau oficialii din
orice echipă, clubul/asociaţia teritorială va fi sancţionată cu o amendă de cel puţin USD
10 000 şi, dacă este necesar, echipa va fi discalificată imediat din competiţia care se
desfăşoară; dacă se consideră necesar, echipa, de asemenea, poate fi exclusă din una
sau mai multe competiţii viitoare.
2. Dacă oricare dintre jucătorii respectivi are mai puţin de 21 de ani, sancţiunea va fi
dublată (+100%).
3. Pentru aceasta se aplică şi sancţiunile impuse jucătorilor şi oficialilor conform altor
prevederi ale acestui compartiment.
Art. 67 Traficul
1. Orice persoană implicată în traficul de substanţe va primi o interdicţie de desfăşurare a
oricărei activităţi fotbalistice pentru o perioadă nu mai mică de cinci (5) ani şi o amendă
minimă de USD 5 000.
2. Dacă un jucător cu o vârstă mai mică de 21 de ani este afectat de trafic, sancţiunea va
fi dublată (+100%).
Compartimentul 9. Dezordinea la meciuri şi competiţii
Art. 68 Instigarea urii şi violenţei
1. Un jucător sau oficial care instigă deschis pe alţii la ură sau violenţă va fi sancţionat cu
o suspendare de la meci pentru nu mai puţin de şase (6) luni şi cu o amendă minimă
de USD 1 000.

19

2. În cazuri grave, în special, dacă încălcarea este comisă apelând la mass-media (presă,
radio, televiziune) sau dacă are loc într-o zi de meci în stadion sau în vecinătatea
acestuia amenda minimă va constitui USD 3 000.
Art. 69 Provocarea publicului general
1. Orice persoană care provoacă publicul general în timpul unui meci va fi suspendată
pentru două (2) meciuri şi va fi sancţionată cu o amendă de cel puţin USD 300.
Art. 70 Abandonul
2. Dacă o echipă refuză să joace un meci sau să continue jocul unui meci pe care l-a
început, aceasta va fi sancţionată cu o amendă minimă de USD 2 000 şi, în principiu,
va pierde meciul (vezi art. 31).
3. În cazuri grave echipa va fi şi discalificată din competiţia care se desfăşoară.
Compartimentul 10. Nerespectarea deciziilor unui organ
Art. 71 Plata sumelor de bani
1. Orice persoană care nu plăteşte altei persoane (un jucător, un antrenor sau un club) o
sumă de bani integral, chiar dacă a primit dispoziţie de la FMF să facă acest lucru:
a) va fi sancţionată cu o amendă minimă de UDS 200 pentru nerespectarea ordinelor
emise de către organul care a impus plata;
b) va primi din partea organelor judiciare ale FMF o limită finală de timp pentru
achitarea datoriei;
c) cluburile vor fi preîntâmpinate şi ameninţate cu scăderea punctelor sau
retrogradarea într-o divizie imediat inferioară, dacă nu se vor achita până la limita
finală de timp.
2. Dacă clubul nu ţine cont de limita finală de timp, organul va cere asociaţiei teritoriale
respective să aplice ameninţarea.
3. Punctele scăzute vor fi proporţionale cu numărul punctelor acumulate.
Art. 72 Lipsa dreptului
1. Dacă un jucător participă într-un meci oficial, în pofida faptului că nu are dreptul la
aceasta, echipa sa va fi sancţionată cu pierderea meciului şi va plăti o amendă minimă
de USD 2 000.
2. Dacă un jucător participă la un meci amical, în pofida faptului că nu are dreptul la
acesta, echipa sa va fi sancţionată cu pierderea meciului şi o amendă minimă de USD
100.
Compartimentul 11. Responsabilităţile asociaţiilor teritoriale
Art. 73 Organizarea meciurilor
1. Organizaţiile teritoriale care organizează meciurile :
a) vor stabili gradul de risc pentru meciuri şi vor anunţa organele FMF referitor la acele
meciuri care prezintă un nivel ridicat de risc;
b) respecta şi implementa regulile de securitate existente (Regulamentele FMF, legile
asociaţiilor teritoriale, acordul(rile) internaţional(e)) şi vor lua toate măsurile de
precauţie pentru cazurile descrise mai sus în timpul meciului şi după acesta,
precum şi în caz de incidente;
c) asigura securitatea jucătorilor şi oficialilor echipei în deplasare pe parcursul
sejurului lor;
d) informează autorităţile locale şi vor colabora activ şi eficient cu ele;

20

e) asigura respectarea legii şi ordinii în stadioane şi în vecinătatea lor, precum şi
organizarea corespunzătoare a meciurilor.
2. Asociaţiile teritoriale sunt considerate responsabile pentru comportamentul
suporterilor lor (în special pentru aruncarea proiectilelor şi răşinii) şi a personalului
auxiliar.
Art. 74 Alte obligaţii
1. Asociaţiile teritoriale de asemenea:
a) vor verifica activ vârsta jucătorilor indicată în buletinele de identitate pe care le
prezintă la competiţiile cu limită de vârstă;
b) se vor asigura că nici o persoană implicată în managementul fotbalului naţional nu
este urmărită judiciar pentru fapte nedemne de o astfel de funcţie (în special
doping, corupţie, falsificare) sau nu a fost urmărită judiciar pentru astfel de fapte în
ultimii cinci (5) ani.
Art. 75 Nerespectarea
1. Orice asociaţie teritorială care nu respectă obligaţiile incluse în prevederile acestui
compartiment va fi sancţionată cu o amendă.
2. În cazul încălcărilor grave, descrise în art. 73 par. 1 b) şi c), organul poate impune alte
sancţiuni cum sunt interdicţiile de intrare pe stadion (vezi art. 26) sau ordinul pentru o
echipă de a juca pe teren neutru (vezi art. 25).
3. Este rezervat dreptul de stabilire a anumitor sancţiuni din motive de securitate, chiar
dacă nu a fost comisă nici o încălcare (vezi art. 8, par. 2).
Compartimentul 12. Manipularea rezultatelor meciului
Art. 76 (singurul)
Orice persoană care participă la denaturarea rezultatului unui meci într-un mod care
contravine eticii sportive va fi sancţionată cu o suspendare de la meci şi o amendă minimă
de USD 8 000. Organul, de asemenea, va stabili o interdicţie de desfăşurare a oricărei
activităţi fotbalistice; în cazuri grave sancţiunea va fi aplicată pe viaţă.
TITLUL II. ORGANIZAREA ŞI PROCEDURA
CAPITOLUL I. ORGANIZAREA
Compartimentul 1. Jurisdicţia FMF şi a asociaţiilor teritoriale
Art. 77 Regula generală
1. În cazul meciurilor şi competiţiilor care nu sunt organizate de către FMF,
responsabile pentru implementarea sancţiunilor pentru încălcările comise în
regiunea lor de jurisdicţie sunt asociaţiile teritoriale, grupările sportive care
organizează meciuri din motive culturale, geografice, istorice sau altele.
2. Organele judiciare ale FMF îşi rezervă dreptul de a sancţiona încălcările grave ale
obiectivelor statutare ale FMF, dacă asociaţiile teritoriale, grupări sportive nu
investighează încălcările comise sau nu le pedepsesc în conformitate cu principiile
juridice fundamentale.
3. Asociaţiile teritoriale vor informa organele judiciare ale FMF referitor la orice
încălcări grave ale obiectivelor statutare ale FMF.
Art. 78 Meciuri amicale între două echipe ale asociaţiilor teritoriale
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1. Orice acţiune disciplinară care trebuie întreprinsă în meciurile amicale dintre două
echipe reprezentative ale diferitor asociaţii teritoriale este responsabilitatea
asociaţiei teritoriale căreia îi aparţine jucătorul sancţionat. Totuşi, în cazuri grave,
CCCD poate interveni.
2. Asociaţiile teritoriale vor informa FMF referitor la sancţiunile stabilite.
3. FMF asigură respectarea sancţiunilor prin intermediul acestui cod.
Compartimentul 2. Autorităţile
Art. 79 Arbitrul
1. În timpul meciurilor deciziile disciplinare sunt luate de către arbitru.
2. Aceste decizii sunt finale.
3. În anumite circumstanţe jurisdicţia organelor judiciare poate fi aplicată (vezi art. 84).
Art. 80 Organele judiciare
Organele judiciare ale FMF sunt CCCD şi Comisia de Apel
Art. 81 Comitetul Executiv al FMF
Anumite decizii adoptate de către Comisia de Apel pot fi înaintate spre examinare
Comitetului Executiv (CE) al FMF. Decizia CE al FMF este finală.
Art. 82 Comisia Centrală Medicală a FMF
Comisia Centrală Medicală a FMF sau alte organe din supravegherea acestuia
efectuează testele doping, analiza mostrelor şi examinarea certificatelor medicale (vezi art.
61,62).
Compartimentul 3. CCCD
Art. 83 Jurisdicţia generală
CCCD este autorizată să sancţioneze orice încălcare a regulamentului FMF care nu
ţine de competenţa altui organ.
Art. 84 Jurisdicţia specifică
CCCD este responsabilă pentru:
a) sancţionarea încălcărilor grave pe care oficialii de meci nu le-au observat;
b) corectarea greşelilor evidente ale deciziilor disciplinare ale arbitrului;
c) prelungirea duratei suspendării de la meci determinată automat de eliminare
(vezi art. 18, par. 4 şi art. 19, par. 4);
d) stabilirea sancţiunilor suplimentare la cele impuse de către arbitru, aşa cum este
amenda.
Art. 85 Jurisdicţia preşedintelui care decide singur
1. Preşedintele Comisiei Disciplinare poate lua următoarele decizii singur:
a) suspendarea unei persoane pentru unul (1) sau două (2) meciuri pentru o
perioadă de până la două (2) luni;
b) impunerea unei amenzi de până la USD 500;
c) emiterea unei cereri de prelungire a unei sancţiuni (vezi art. 135);
d) soluţionarea disputelor apărute ca urmare a obiecţiilor faţă de membrii
CCCD;
e) stabilirea, modificarea şi anularea măsurilor provizorii (vezi art. 132).
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2. Dacă CCCD se întruneşte pentru astfel de ocazii cum sunt competiţiile finale,
preşedintele poate decide luarea deciziilor menţionate în par. 1 în locul comitetului.
Compartimentul 4. Comisia de Apel
Art. 86 Jurisdicţia (singurul)
Comisia de Apel este responsabilă pentru soluţionarea apelurilor faţă de orice
decizii ale CCCD pe care regulamentele FMF nu le declară ca fiind finale sau care se
referă la alt organ.
Compartimentul 5. Reguli comune pentru organele judiciare
Art. 87 Componenţa
1. Comitetul Executiv al FMF numeşte membrii CCCD şi ai Comisiei de Apel pentru o
perioadă de patru (4) ani. Acesta stabileşte numărul membrilor aleşi necesar pentru
funcţionarea normală a comisiilor.
2. Acesta numeşte preşedintele fiecărei comisii din rândul membrilor pentru aceeaşi
perioadă de patru ani.
3. Fiecare comisie convoacă o sesiune plenară pentru a numi un vicepreşedinte dintre
membrii prezenţi prin majoritate simplă, pentru aceiaşi perioadă de patru (4) ani.
Candidaţii nu au dreptul la vot.
Art. 88 Adunările
1. Adunările comisiei se consideră valabile dacă este prezent un cvorum de cel puţin
cinci (5) membri.
2. La ordinul preşedintelui secretariatul va convoca numărul necesar de membri
pentru fiecare adunare.
3. Numărul necesar de membri pentru fiecare comisie este convocat la adunările care
au loc în timpul campionatului R. Moldova şi în timpul altor competiţii organizate de
către FMF.
Art. 89 Preşedintele
1. Preşedintele conduce adunările şi adoptă deciziile pe care acest cod îl
împuterniceşte să le ia.
2. Dacă preşedintele nu se poate prezenta, el va fi înlocuit de vicepreşedinte. Dacă
vicepreşedintele nu se poate prezenta, membrul care deţine cea mai importantă
funcţie îl va înlocui.
Art. 90 Secretariatul
1. Secretariatul general al FMF asigură organele judiciare cu un secretariat şi cu
personalul necesar şedinţelor FMF.
2. Acesta stabileşte secretarul.
3. Secretarul este responsabil de activitatea administrativă şi perfectează procesele
verbale şi deciziile adunărilor.
4. El este responsabil de arhivare. Deciziile adoptate şi dosarele importante vor fi
păstrate pentru cel puţin zece (10) ani.
5. El este responsabil de publicarea deciziilor adoptate de către organele judiciare ale
FMF într-un mod potrivit, aşa cum este Internet-ul. În cazuri excepţionale el poate
decide să nu publice anumite decizii.
Art. 91 Independenţa
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1. Organele judiciare ale FMF adoptă decizii în mod independent; în particular, ele nu
primesc instrucţiuni de la orice alt organ.
2. Membrii altui organ FMF, cu excepţia membrilor Comitetului Executiv al FMF, nu au
dreptul să se afle în sala de şedinţe în timpul deliberărilor organelor judiciare, cu
excepţia cazului când acestea i-au cerut să fie prezent.
Art. 92 Obiecţiile
1. Membrii organelor judiciare ale FMF pot refuza să-şi asume responsabilitatea dacă
există motive întemeiate ce pun sub îndoială imparţialitatea lor.
2. Aceasta se aplică în următoarele cazuri:
a) dacă membrul respectiv este implicat direct în rezultatul chestiunii;
b) dacă acesta este asociat cu oricare dintre părţi;
c) dacă acesta deja a avut de-a face cu cazul dat în alte circumstanţe.
3.Membrii faţă de care poate apărea obiecţia trebuie să notifice imediat preşedintele.
Fiecare parte poate să înainteze o obiecţie unui membru.
2. În cazul unei dispute decizia aparţine preşedintelui.
3. Procedurile în care a fost implicată o persoană faţă de care a fost înaintată o
obiecţie vor fi considerate nule şi nevalabile.
Art. 93 Confidenţialitatea
1. Membrii organelor judiciare vor garanta că tot ce le este dezvăluit în timpul
îndeplinirii îndatoririlor lor va rămâne confidenţial (fapte ale cazului, conţinutul
deliberărilor şi deciziile luate).
2. Numai conţinutul deciziilor care deja au fost aduse la cunoştinţa adresantului poate
fi făcut public.
Art. 94 Exonerarea
Cu excepţia cazurilor de încălcări grave, nici membrii organelor judiciare ale FMF,
nici secretariatul nu vor fi responsabili pentru acţiunile sau omisiunile oricăror proceduri
disciplinare.
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CAPITOLUL II. PROCEDURA
Compartimentul 1. Reguli generale
Subcompartimentul 1. Limite de timp
1.
2.

3.

4.

Art. 95 Calcularea
Limitele de timp la care vor adera asociaţiile teritoriale încep din ziua următoare a
adaptării documentului legal respectiv.
Limitele de timp la care vor adera alte persoane încep în cea de-a a doua (2) zi
după primirea documentului de către asociaţia teritorială responsabilă pentru
transmiterea acestuia.
În caz când ultima zi a limitei de timp coincide cu o sărbătoare publică la localitatea
domiciliului persoanei care trebuie să respecte documentul până la un anumit
termen limită, limita de timp va expira în următoarea zi care nu este sărbătoare
publică.
În toate celelalte cazuri pentru calcularea limitelor de timp se aplică prevederile
Codului R. Moldova de Obligaţii.

Art. 96 Respectarea
1. Limita de timp se consideră respectată numai dacă acţiunea cerută a fost
îndeplinită înainte de expirarea limitei de timp.
2. Documentul este expediat autorităţii respective sau la adresa acesteia la un oficiu
poştal moldovenesc nu mai târziu de miezul nopţii din ultima zi a limitei de timp.
3. Dacă documentul este expediat prin fax, limita de timp se consideră respectată
dacă documentul ajunge la autoritate în ultima zi a limitei de timp, iar documentul
original ajunge peste următoarele cinci (5) zile.
4. Părţile nu au dreptul să respecte limitele de timp prin expedierea mesajelor
electronice.
5. În cazul recursurilor depozitul cerut (vezi art. 127) este considerat plătit la timp dacă
plata a fost efectuată ireversibil pe contul FMF până la miezul nopţii ultimei zile a
limitei de timp.
Art. 97 Întreruperea
1. Limitele de timp sunt întrerupte:
a) de la 20 decembrie până la 20 ianuarie inclusiv;
b) în timpul perioadei care începe cu două (2) zile înainte de Adunările
Generale ale FMF şi se încheie două (2) zile după;
2. În anumite cazuri pot fi aplicate proceduri speciale.
Art. 98 Prelungirea limitelor de timp
1. Preşedintele poate prelungi limitele la cerere de timp pe care le-a stabilit. Limitele
de timp fixate în acest cod nu pot fi prelungite.
2. Limita de timp nu poate fi prelungită mai mult de două ori, a doua oară numai în
cazuri excepţionale.
3. Dacă preşedintele refuză să prelungească limita de timp solicitantul va primi două
(2) zile în plus. În cazuri de urgenţă, preşedintele anunţă verbal solicitantului
decizia sa negativă.
Subcompartimentul 2. Dreptul de a fi audiat
Art. 99 Conţinutul
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1. Părţile vor fi audiate înainte de adoptarea oricărei decizii.
2. În particular părţile pot:
a) să examineze dosarul;
b) să prezinte argumentele lor reale şi juridice;
c) să solicite prezentarea dovezilor;
d) să participe la prezentarea dovezilor;
e) să obţină o decizie argumentată.
Art. 100 Restricţii
1. Dreptul de a fi ascultat poate fi limitat în cazuri excepţionale, de exemplu atunci
când problemele confidenţiale nu trebuie divulgate sau procedurile trebuie
organizate corespunzător.
2. În anumite circumstanţe pot fi aplicate proceduri speciale.
Subcompartimentul 3. Dovezile
Art. 101 Diverse tipuri de dovezi
1. Poate fi prezentat orice tip de dovezi.
2. Unicele dovezi care pot fi respinse sunt acelea care atentează la demnitatea umană
sau, în mod evident, nu servesc pentru stabilirea faptelor relevante.
3. În particular, sunt permise următoarele: rapoarte ale arbitrilor, ale arbitrilor asistenţi,
ale comisarilor de meci şi inspectorilor de arbitri, declaraţii ale părţilor şi martorilor,
prezentarea documentelor, opinii ale experţilor şi înregistrări audio şi video.
Art. 102 Discreţia absolută referitor la dovezi
1. Organele vor avea o discreţie absolută în ceea ce priveşte dovezile.
2. În particular, acestea pot ţine cont de atitudinea părţilor în timpul procedurilor, în
special de modul în care ele cooperează cu organele judiciare şi secretariatul (vezi
art. 115).
3. Acestea decid în baza propriilor convingeri.
Art. 103 Rapoartele oficialilor de meci
1. Se presupune că faptele incluse în rapoartele oficialilor de meci sunt corecte.
2. Pot fi prezentate dovezi ale incorectitudinii conţinutului acestor rapoarte.
3. Dacă există o anumită discrepanţă în rapoartele diferitor oficiali de meci şi nu sunt
mijloace pentru soluţionarea diferitor versiuni ale faptelor, raportul arbitrului este
considerat autoritar în ceea ce priveşte incidentele care au avut loc pe terenul de
joc; raportul inspectorului de meci este considerat autoritar în ceea ce priveşte
incidentele care au avut loc în afara terenului de joc.
Art. 104 Responsabilitatea pentru dovezi.
1. Responsabilitatea pentru dovezile de încălcări disciplinare revine FMF.
2. În cazul procedurii de doping, persoana care a fost testată pozitiv este responsabilă
pentru demonstrarea nevinovăţiei sale.
Subcompartimentul 4. Reprezentarea şi asistenţa
Art. 105 (singurul)
1. Părţile pot conveni să fie asistate de către o parte terţă în prezenţa părţilor
implicate.
2. Părţile sunt libere să-şi aleagă propriul asistent şi reprezentant.
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Subcompartimentul 5. Limba utilizată în proceduri
Art. 106 (singurul)
1. Limbile folosite în proceduri sunt cele trei limbi oficiale ale FMF (moldovenească
(română), engleza şi rusă). Organul şi părţile pot alege una din cele 3 limbi.
2. FMF poate utiliza serviciile unui traducător în caz de necesitate.
3. Dacă limba utilizată într-o decizie nu este limba maternă a persoanei vizate,
asociaţia teritorială sau clubul din care face parte persoana va fi responsabilă
pentru traducere.
Subcompartimentul 6. Notificarea şi comunicarea
Art. 107 Adresanţii
1. Tuturor părţilor li se vor comunica deciziile.
2. Copiile altor documente emise de către CCCD, Comisia de Apel, preşedintele sau
secretariatul acestora vor fi expediate tuturor părţilor.
3. Deciziile şi alte documente pentru jucători, cluburi şi oficiali sunt adresate asociaţiei
teritoriale respective, cu condiţia că aceasta va transmite documentele părţilor
vizate. Aceste documente sunt considerate ca fiind aduse la cunoştinţă (comunicate
corespunzător ultimului adresat după patru (4) zile de la notificarea) comunicarea
documentelor asociaţiei teritoriale (vezi art. 95).
1.
2.
3.
4.

Art. 108 Forma: Regula generală
Deciziile sunt anunţate prin fax şi scrisoare recomandată.
Unele documente sunt comunicate numai prin fax.
Poşta electronică nu este permisă.
În anumite circumstanţe pot fi aplicate prevederile stabilite în art. 109.

Art. 109 Forma: cazuri speciale
1. Dacă o parte este prezentă la luarea deciziei, condiţiile deciziei îi vor fi comunicate
oral. Decizia argumentată îi va fi expediată apoi prin fax timp de cinci (5) zile. De
asemenea,va fi expediată prin scrisoare recomandă în aceeaşi perioadă.
2. Ordinele şi alte măsuri provizorii sunt notificate numai prin fax.
Subcompartimentul 7. Diverse reguli
Art. 110 Erori evidente
Un organ poate rectifica greşelile de calcul sau alte erori evidente în orice moment
de timp.

1.
2.
3.
4.

5.

Art. 111 Costurile şi cheltuielile
Costurile şi cheltuielile vor fi plătite de către partea care a pierdut.
Dacă nu există partea care a pierdut, acestea vor fi suportate de FMF.
Dacă este considerat corect, acestea vor fi împărţite între câteva părţi.
Organul care examinează procesul decide cum vor fi distribuite costurile şi
cheltuielile. Sumele sunt stabilite de către preşedinte, faţă de această decizie nu
poate fi înaintat apel.
Preşedintele poate decide, în mod excepţional, reducerea sau dezicerea de costuri
şi cheltuieli.
Art. 112 Impunerea deciziilor
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1. Deciziile vor fi impuse imediat, dacă faţă de acestea nu se poate înainta recurs sau
dacă acest cod prevede astfel de acţiune.
2. În toate celelalte cazuri ele vor fi implementate la expirarea limitei de timp pentru
apel.
Compartimentul 2. CCCD
Subcompartimentul 1. Începutul procedurilor şi al investigaţiilor
Art. 113 Începutul procedurilor
1. Încălcările disciplinare sunt examinate automat.
2. Orice persoană sau autoritate poate raporta comportamentul pe care îl consideră
incompatibil cu regulamentele FMF organelor judiciare. Reclamaţiile nu pot fi făcute
oral.
3. Oficialii de meci sunt obligaţi să comunice încălcările care le-au fost aduse la
cunoştinţă.
Art. 114 Investigarea
Secretariatul execută ex oficio (din oficiu) investigaţia preliminară necesară sub
conducerea preşedintelui.
Art. 115 Colaborarea între părţi
1. Părţile sunt obligate să colaboreze pentru stabilirea faptelor, ele trebuie să
răspundă la solicitările de informaţii din partea organelor judiciare.
2. Secretariatul verifică versiunile părţilor referitor la fapte oricând consideră necesar.
3. Dacă părţile amână răspunsul, preşedintele organului judiciar poate impune o
amendă de până la USD 2 000, după primul avertisment.
4. Dacă părţile nu colaborează şi nu există alte mijloace de obţinere a informaţiei
cerute, organele judiciare vor soluţiona cazul utilizând dosarul din posesia lor.
Subcompartimetul 2. Declaraţiile orale, deliberările, deciziile
Art. 116 Declaraţiile orale, principii
1. De regulă, nu există declaraţii orale, iar CCCD decide în baza dosarului.
2. La cererea uneia din părţi, organul poate organiza audierea declaraţiilor orale, la
care vor fi convocate toate părţile.
3. Declaraţiile orale sunt întotdeauna audiate cu uşile închise.
Art. 117 Declaraţiile orale, procedura
1. Preşedintele decide consecutivitatea declaraţiilor orale.
2. La sfârşitul procedurilor preliminare preşedintele acordă o şansă finală de a vorbi
persoanei contra căreia se desfăşoară procesul.
3. Declaraţiile finale se încheie cu declaraţia finală a părţilor.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Art. 118 Deliberările
CCCD deliberează cu uşile închise.
Dacă au fost audiate declaraţii orale, acestea vor fi imediat urmate de deliberări.
Ele se desfăşoară fără întreruperi, cu excepţia cazurilor extraordinare.
Preşedintele decide consecutivitatea în care vor fi discutate diverse probleme.
Membrii prezenţi îşi expun părerea în ordinea stabilită de preşedinte, care
întotdeauna vorbeşte ultimul.
Secretarul comitetului are împuterniciri de consultanţă.
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Art. 119 Adoptarea deciziilor
1. Deciziile sunt adoptate cu majoritate simplă de voturi ale membrilor prezenţi.
2. Fiecare membru prezent trebuie să voteze.
3. Dacă voturile sunt împărţite, preşedintele are votul decisiv.
Art. 120 Forma şi conţinutul deciziei

1. Decizia conţine:
a) componenţa comitetului;
b) numirea parţilor;
c) sumarul faptelor;
d) motivele juridice ale deciziei;
e) prevederile pe care se bazează decizia;
f) termenele deciziei;
g) notificarea canalelor de apel.
2. Deciziile sunt semnate de către preşedintele şi secretarul comitetului.
Subcompartimentul 3. Procedurile faţă de preşedintele CCCD
Art. 121 (singurul)
Regulile CCCD se aplică în acelaşi mod în cazul când preşedintele decide singur.
Subcompartimentul 3. Comisia de Apel
Art.122 Deciziile contestabile
Un recurs poate fi înaintat Comisiei de Apel contra oricărei decizii adoptate de către
CCCD, cu excepţia când sancţiunea stabilită este:
a) o preîntâmpinare;
b) o mustrare;
c) o eliminare pentru mai puţin de trei (3) meciuri sau până la două (2) luni;
d) o amendă mai mică de USD 500 impusă unei asociaţii teritoriale sau unui
club şi în alte cazuri mai mică de USD 100.
Art. 123 Dreptul la apel
1. Orice persoană care este afectată de o decizie şi care are un interes ce justifică
modificarea sau anularea deciziei poate recurge la Comisia de Apel.
2. Asociaţiile teritoriale pot apela deciziile care sancţionează jucătorii, oficialii sau
membrii lor. Ei vor avea acordul scris al persoanei vizate.
Art. 124 Limita de timp pentru apel
1. Partea care înaintează apelul va anunţa intenţia sa în scris timp de trei (3) zile de la
comunicarea deciziei.
2. Motivele pentru apel vor fi înaintate în scris după o limită ulterioară de timp de şapte
(7) zile, începând cu expirarea primei limite de timp de trei (3) zile.
3. Anunţarea iniţierii apelului va fi expediată direct FMF. Cererea de apel va fi
înaintată FMF prin asociaţia teritorială.
4. Asociaţia teritorială care primeşte cererea de apel o va transmite imediat către
FMF. Momentul decisiv pentru respectarea limitei de timp pentru înaintarea acestei
petiţii este momentul când ea ajunge la FMF.
Art. 125 Motivele plângerii
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1. Apelantul poate avea obiecţii faţă de prezentarea insuficientă a faptelor şi aplicarea
greşită a legii.
2. Dacă decizia contestată se referă la nerespectarea unei decizii adoptate de către
un organ FMF care dispune plata unei anumite sume de bani altei persoane (vezi
art. 71), apelantul nu are dreptul de a contesta decizia financiară iniţială.
Art. 126 Cererea de apel
1. Apelantul va expedia cererea sa la apel în trei exemplare.
2. Cererea va include concluziile necesare, motivele şi mijloacele demonstrative şi va
fi semnată de către solicitant sau de către reprezentantul său, conform art. 124 par.
2.
Art. 127 Depozitul
1. Orice persoană care doreşte să înainteze un apel va transfera suma de USD 300
pe contul băncii FMF înainte de expirarea limitei de timp de şapte (7) zile pentru a
legaliza apelul (vezi art. 125 par. 2).
2. Nu se permite înaintarea apelului fără acest depozit.
3. Această sumă va fi rambursată apelantului dacă acesta va câştiga procesul.
Costurile şi taxele plătite de către apelantul care pierde procesul se deduc din
această sumă. Orice sumă rămasă i se rambursează. Dacă depozitul este
insuficient, apelantului i se cere să plătească diferenţa.
4. Dacă apelul se consideră neîntemeiat sau cârcotaş, costurile şi cheltuielile vor fi
plătite suplimentar la depozit.
Art.128 Rezultatele apelului
1. Comisia de Apel are putere deplină efectivă şi juridică pentru examinarea apelului.
2. Apelul nu are efect suspensiv cu excepţia cazurilor care se referă la ordinele de a
plăti o sumă de bani.
Art. 129 Ordinea procedurilor de luare a deciziei
1. Art. 113-119 par. 1 se aplică similar procedurii care trebuie urmată.
2. Deciziile sunt semnate de către preşedinte
3. Deciziile nu pot fi modificate în detrimentul părţii care le contestă.
Art. 130 Concluzia procedurilor
1. Comisia de apel acţionează, în principiu, ca un organ de ultimă instanţă.
2. Este rezervat dreptul de apel la Comitetul Executiv FMF după cum este stabilit în
art. 81.
Art. 131 Procedurile faţă de preşedintele Comisiei de Apel
Regulile care reglementează activitatea Comisiei de Apel se aplică similar în cazul
în care preşedintele comitetului decide singur.
Compartimentul 1. Proceduri speciale
Subcompartimentul 1. Măsuri provizorii
Art. 132 Principiul
1. Dacă o încălcare a fost comisă şi o decizie referitor la problema principială nu poate
fi luată suficient de devreme preşedintele organului judiciar poate, în cazuri de
urgenţă, să stabilească, să modifice sau să revoce provizoriu o sancţiune.
2. În circumstanţe similare, el poate lua alte măsuri provizorii pe care le consideră
necesare pentru a asigura respectarea sancţiunii mandatare.
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3. El va acţiona la cerere sau din oficiu.
Art. 133 Procedura
1. Preşedintele va elabora decizia sa în baza dovezilor disponibile la moment.
2. El nu este obligat să audieze părţile.
Art. 134 Decizia
1. Preşedintele comunică decizia sa imediat.
2. Această decizie va fi implementată imediat.
Art. 135 Durata măsurilor provizorii
1. Măsurile provizorii nu vor fi valabile mai mult de 30 de zile.
2. Această perioadă poate fi prelungită numai o sigură dată cu 10 zile.
3. Dacă o sancţiune a fost stabilită temporar, durata sa va fi stabilită conform oricărei
sancţiuni finale.
Art. 136 Apelul
1. Apelul faţă de orice decizie referitor la măsurile temporare poate fi adresat
preşedintelui Comisiei de Apel.
2. Limita de timp pentru înaintarea apelului este de două (2) zile începând cu
comunicarea deciziei.
3. Cererea de apel va fi expediată direct FMF prin fax în aceiaşi perioadă limită.
4. Apelul nu are efect temporar.
Art. 137 Decizia
Apelul va fi aprobat dacă faptele din decizia contestată sunt inexacte sau dacă a
fost încălcată legea.
Subcompartimentul 2. Urgenţe
Art. 138 (singurul)
1. Dacă este necesar, în dependenţă de caz, secretariatul poate organiza
desfăşurarea deliberărilor şi adoptarea deciziei prin conferinţă telefonică, conferinţă
video sau prin orice altă metodă similară.
2. Art. 115 par. 2 nu se aplică în acest caz.
3. Secretarul întocmeşte procese verbale ca şi în cazul adunării prezidate.
Subcompartimentul 3. Extinderea sancţiunilor la nivel naţional
Art. 139 Cererea
1. Dacă încălcarea este gravă, de exemplu dopingul (vezi compartimentul 7 al părţii
speciale), corupţia (vezi art. 61), manipularea rezultatelor meciului (vezi art. 77),
atacul fizic al unui oficial de meci (vezi art. 47), falsificarea (vezi art. 60) sau
încălcarea regulilor referitoare la limita de vârstă ( vezi art.74 p.(a) ), asociaţiile
teritoriale, cluburile şi alte organizaţii sportive vor cere FMF extinderea sancţiunii pe
care au impus-o, la nivel naţional.
2. Cererea va fi întocmită în scris şi va include o copie confirmată care corespunde
deciziei. Va indica adresa persoanei, a clubului şi asociaţiei teritoriale în cauză care
a fost sancţionată.
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3. Dacă organele judiciare ale FMF descoperă că asociaţiile teritoriale, cluburile şi alte
organizaţii sportive nu au cerut extinderea la nivel naţional a unei decizii cu toate că
ar fi trebuit să-o facă, aceste organe vor adopta ele însăşi o astfel de decizie.
Art. 140 Condiţii

Sancţiunea va fi extinsă dacă:
a) persoana sancţionată a fost citată corespunzător;
b) el a avut posibilitatea să-şi examineze cazul;
c) decizia a fost anunţată corespunzător;
d) decizia corespunde regulamentelor FMF;
e) extinderea sancţiunii nu intră în contradicţie cu ordinea publică şi
standardele de comportament acceptate.
Art. 141 Procedura
1. Preşedintele ia decizia, în principiu, fără declaraţii orale, utilizând numai dosarul.
2. El poate în mod excepţional să decidă convocarea părţilor.
Art. 142 Decizia de extindere a sancţiunii
1. Preşedintele este obligat să se asigure că au fost îndeplinite condiţiile art. 140. El
poate să nu revadă conţinutul deciziei.
2. El acordă sau refuză să acorde cererea pentru extinderea sancţiunii.
Art. 143 Efectul
Sancţiunea adoptată de către asociaţia teritorială sau cluburi care cere extinderea
acesteia are acelaşi efect în fiecare asociaţie teritorială membră a FMF, ca în cazul dacă
sancţiunea dată ar fi fost stabilită de oricare dintre acestea.
Art. 144 Apelul
1. Atât organul care cere extinderea sancţiunii, cât şi persoana afectată poate înainta
apel faţă de aceasta.
2. Un apel întemeiat va fi înaintat timp de patru (4) zile din ziua primirii notificării
referitor la decizie.
3. Motivele plângerii se pot referi doar la condiţiile stabilite în art. 139 şi 140. Este
inadmisibil de a contesta conţinutul deciziei iniţiale.
Subcompartimentul 4. Procedura care trebuie urmată pentru combaterea dopingului
Art. 145 Testele
1. Procedura de test este reglementată de către Regulamentele FMF pentru Control
Doping.
2. Testele pot fi efectuate în colaborare cu alte federaţii sportive.
3. Asociaţiile teritoriale vor garanta că testele şi sancţiunile corespund regulamentelor
respective ale FMF (Regulamentele de Control Doping şi Codul Disciplinar).
Art. 146 Obligaţiile jucătorilor
1. Orice jucător care participă într-o competiţie sau la un alt eveniment important
organizat de către FMF sau în antrenamentul pentru o astfel de competiţie sau
eveniment va accepta să treacă orice teste organizate de către autorităţile
respective ale FMF.
2. El va accepta să dea mostre pentru a detecta prezenţa oricăror substanţe interzise
sau pentru a stabili folosirea oricăror metode interzise.
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Art. 147 Sancţiunile unui organ guvernamental antidoping
Dacă un organ guvernamental sancţionează un jucător pentru doping organele
judiciare ale FMF vor examina dacă trebuie impuse sancţiuni disciplinare.
Art. 148 Sancţiunile pentru doping impuse de
alte federaţii sportive internaţionale
1. Sancţiunile pentru doping impuse de către orice altă federaţie sportivă
internaţională sunt recunoscute automat de către FMF.
2. Imediat ce acestea intră în vigoare în conformitate cu regulamentele respective ale
federaţiei sportive internaţionale sancţiunile au acelaşi efect ca şi sancţiunile
impuse de către FMF.
3. Persoana sancţionată poate adresa obiecţii preşedintelui CCCD pe motiv că decizia
iniţială pentru sancţiune nu respectă condiţiile stabilite în art. 140 şi poate cere FMF
să nu o recunoască.
Subcompartimentul 5. Revizuirea
Art. 149 (singurul)
1. Dacă o parte descoperă fapte sau mijloace de demonstrare care nu erau cunoscute
organului care a luat decizia, aceasta poate cere revizuirea deciziei.
2. O astfel de revizuire este subordonată oricărui canal posibil de apel.
3. O cerere de revizuire va fi înaintată timp de zece (10) zile de la descoperirea
faptului sau mijlocului de demonstrare.
Compartimentul 6. Statutul şi Transferul jucătorilor. Abateri şi sancţiuni.
Art. 150
1. Cluburile, reprezentanţii echipelor, jucătorii vor fi sancţionaţi în cazul comiterii a
următoarelor abateri de la regulamentul pentru Statutul şi Transferul Jucătorilor.
Constituie abateri de la prevederile prezentului regulament:
a) semnarea de către jucător a două sau mai multe cereri de legitimare;
b) încheierea de contracte sau convenţii cu două sau mai multe cluburi pe aceeaşi
perioadă de timp;
c) începerea negocierilor cu un jucător aflat sub contract cu un alt club, fără
informarea, în scris, a clubului respectiv sau încheierea unui contract cu un jucător
aflat în stare de suspendare;
d) transferarea unui jucător de către clubul cesionar, la care a fost transferat
temporar, la un alt club, fără acordul clubului cedent;
e) acordarea de sume de bani sau a altor avantaje materiale jucătorilor înainte de
definitivarea şi semnarea acordului de transfer;
f) acordarea şi primirea de indemnizaţii de transfer pentru transferul jucătorilor
amatori;
g) nedepunerea la FMF, după caz, a sumelor reprezentând cheltuielile
de verificare, expertiză şi alte cheltuieli efectuate cu ocazia stabilirii indemnizaţiei de
promovare;
h) refuzul de a se supune sau prezenta la examenul medical pentru constatarea unei
pretinse accidentări, a jucătorului convocat de FMF pentru partidele
reprezentativelor naţionale;
i) participarea la jocuri în echipele cluburilor la care au drept de joc a jucătorilor
convocaţi de FMF pentru partidele reprezentativelor naţionale pe timpul cât a durat
sau trebuia să dureze punerea la dispoziţie de către club;
j) refuzul de a pune la dispoziţia altor federaţii naţionale care solicită aceasta, a
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k)

l)

m)

n)

o)
p)

jucătorilor selecţionaţi şi convocaţi pentru partidele reprezentativelor lor naţionale;
nerespectarea obligaţiei şi a termenelor de plată a drepturilor stabilite de către
comisiile FMF, după caz, pe baza clauzelor contractelor sau convenţiilor încheiate
cu jucătorii;
nerespectarea obligaţiei şi a termenelor de plată a indemnizaţiei de formare şi/sau
de promovare, precum şi a altor obligaţii financiare sau materiale stabilite de
cluburi şi de comisia competentă a FMF, după caz;
omisiunea unui club de a informa, în scris, un alt club cu privire încheierea unui
contract cu un jucător amator sau cu un jucător non-amator aflat în perioada
ultimelor 6 luni de contract cu clubul respectiv;
omisiunea jucătorului de a informa clubul, în scris, cu privire la încheierea unui
nou contract cu un alt club în perioada ultimelor 6 luni de contract cu clubul la care
este legitimat; contestarea cu rea credinţă de către jucător a semnăturilor de pe
documentele de plată;
încheierea de către cluburi, după efectuarea unui transfer cu titlu gratuit, a unor noi
convenţii în care se prevăd clauze financiare;
neexecutarea de către jucători a obligaţiilor de a restitui sumele pe care le
datorează cluburilor, conform hotărârilor definitive ale instanţelor competente;

Art.151.
2. Abaterile de la prevederile prezentului regulament se sancţionează astfel:
A. Jucătorii:
1. Pentru abaterile prevăzute la art. 150 lit. h şi i: cu suspendare pe timp de 3 etape şi
plata unei penalităţi de 100 - 200 USD
2. Pentru abaterile prevăzute la art. 150 lit. a şi b:
a) jucătorii amatori: cu o suspendare de 6 etape şi plata unei penalităţi de 50-100
USD;
b) jucătorii non-amatori: cu o suspendare de minimum 12 etape şi plata unei
penalităţi, plătibilă în lei, la cursul zilei, după cum urmează:
- jucătorii din echipele de Divizia N
1.000 USD
- jucătorii din echipele de Divizia A
500 USD;
- jucătorii din echipele de Divizia B
100 USD;
- jucătorii din echipele feminine, judeţene
50 USD
şi de juniori
3. Pentru abaterea prevăzută de art. 150 lit. n, jucătorii vor fi sancţionaţi astfel:
Divizia N:
250 – 300 USD
Divizia A:
100 – 150 USD
Divizia B:
50 – 100 USD
Celelalte divizii: 50 – 70 USD
4. Pentru abaterea prevăzută de art. 150 lit. p, jucătorii se sancţionează cu
interzicerea exercitării dreptului de joc până la executarea integrală a
obligaţiei faţă de club.
B. Reprezentanţii echipelor:
1. Pentru abaterile prevăzute la art.150. lit. c şi g, cu suspendare pe 3 luni şi plata unei
penalităţi în valoare de 100 – 150 USD.
2. Pentru abaterile prevăzute la art.150. lit. d, e, f cu suspendare pe 12 luni şi plata unei
penalităţi în valoare de 250 – 300 USD.
3. Pentru abaterile prevăzute la art.150. lit. j, cu avertisment, iar în caz de recidivă, cu
plata unei penalităţi de 250 – 600 USD.
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C. Cluburile:
1. Pentru abaterea prevăzută de art. 150 lit. l, m, k clubul în cauză se sancţionează astfel:
Divizia Naţională:
500 – 700 USD
Divizia A:
200– 300 USD
Divizia B, feminin, juniori: 100 – 150 USD
2. Pentru abaterea prevăzută de art. 150 lit. o, cluburile se sancţionează, cumulativ, astfel:
a) cu obligarea clubului cesionar la plata taxei de transfer de 10 % din valoarea
indemnizaţiei de transfer şi
b) cu penalitate, după cum urmează:
Divizia Naţională:
900 – 1000 USD
Divizia A:
300 – 500 USD
Divizia B, feminin, juniori:
150 – 200 USD
TITLU FINAL
Art. 152 Texte divergente în Codul Disciplinar
1. Acest cod este întocmit în trei (3) limbi ale FMF (moldovenească (română), engleză
şi rusă).
2. În cazul diferenţelor în cele trei (3) texte, va prevala versiunea originală
moldovenească (română).
Art. 153 Domeniul codului, omisiuni, uzanţe, doctrina şi jurisprudenţa
1. Acest cod reglementează activitatea oricărui subiect la care se referă textul sau
sensul prevederilor, inclusiv şi la sistemul de licenţiere.
2. Dacă există careva omisiuni în acest cod, organele judiciare vor decide în
conformitate cu uzanţele asociaţiilor sau în absenţa uzanţelor în conformitate cu
regulile pe care le vor emite dacă vor acţiona ca legislatori.
3. Pe parcursul tuturor activităţilor organele judiciare ale FMF elaborează declaraţii
care stabilesc doctrina şi jurisprudenţa sportivă.
Art. 154 Adoptarea şi aplicarea
1. Acest cod a fost adoptat de către Comitetul Executiv al FMF şi a intrat în vigoare la
25 iunie 2003.
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ANEXĂ: Scrisoare de confirmare A
Comisia Centrală de Competiţii şi Disciplină a FMF
Scrisoarea de confirmare A
pentru măsuri disciplinare (art. 36 şi 78 al. 1 CD FMF*)
IMPORTANT:

Vă vom fi recunoscători pentru verificarea acestei scrisori de
confirmare şi pentru comunicarea oricărei discrepanţe timp de 2 zile
din momentul primirii acestei scrisori.

Asociaţia Teritorială:
În atenţia Secretarului General/
Preşedintelui clubului
FMF
Competiţia:
Meciul:
Data:
Arbitrul:
Stimate Domn(Doamnă),
Am dori să confirmăm măsura(ile) disciplinară(e) stabilită(e) faţă de jucătorul(ii) echipei
dumneavoastră în meciul menţionat mai sus.
Arbitrul meciului menţionat anterior a raportat FMF că următorul(ii) jucător(i) a(au) fost
avertizat(ţi).
Numele
Nr.
Pedeapsa (vezi abrevierile p. 2)
.
Vă anunţăm că sancţiunea(nile) a(au) fost înregistrate de către CCCD FMF (art. 36 CD
FMF).
Cu respect,
FMF

Secretar al CCCD
Comunicare fără semnătură
Cc:
FMF
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TELEFAX
Locul şi data:
..........................................................
ABREVIERILE (vezi articolele 51 şi 52 ale CD FMF)
A=
B=
C=
D=
E=
F=
G=
H=
I=
J=
K=
L=
M=

N=
O=

comportament nesportiv cum este jocul cu faulturi, jocul periculos sau ţinerea
adversarului de tricou sau de orice parte a corpului;
manifestarea dezacordului cu oficialii de meci prin cuvinte sau acţiuni (criticarea
deciziilor, protestul);
încălcarea Regulilor de joc;
reţinerea reluării jocului;
nerespectarea distanţei cerute în timpul loviturilor de colţ sau a loviturilor libere;
intrarea sau reintrarea pe terenul de joc fără permisiunea arbitrului;
părăsirea terenului de joc fără permisiunea arbitrului;
simularea (plonjarea, simularea rănirii, etc.);
jocul grav cu faulturi, cum este forţa brutală sau excesivă;
acţiuni brutale aşa cum este comportamentul brutal sau agresiv;
scuiparea adversarului sau a oricărei alte persoane;
oprirea unei ocazii evidente de gol a echipei adverse prin reţinerea intenţionată a
balonului cu mâna;
oprirea unei ocazii evidente de gol a unui adversar ce se mişcă spre poarta
adversă, prin comiterea unei încălcări care se pedepseşte cu lovitură liberă sau
lovitură de la unsprezece metri;
remarci ofensatoare, insultătoare sau abuzive;
al doilea avertisment în acelaşi meci (vezi art. 18 par. 2).

* Codul Disciplinar FMF
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ANEXĂ: Scrisoare de confirmare B
Comisia Centrală de Competiţii şi Disciplină a FMF
Scrisoarea de confirmare B
pentru măsuri disciplinare (art. 36 şi 78 al. 1 CD FMF)
IMPORTANT:

Vă vom fi recunoscători pentru verificarea acestei scrisori de
confirmare şi pentru comunicarea oricărei discrepanţe timp de 2 zile
din momentul primirii acestei scrisori.

Asociaţia Teritorială:
În atenţia Secretarului General/
Preşedintelui clubului
FMF:
Competiţia:
Meciul:
Data:
Arbitrul:
Stimate Domn(Doamnă),
Am dori să confirmăm măsura(ile) disciplinară(e) stabilită(e) faţă de jucătorul(ii) echipei
Dvs. în meciul menţionat mai sus.
I. Arbitrul meciului menţionat anterior a raportat FMF că următorul(ii) jucător(i) a(au)
avertizat(ţi).
Numele
Nr.
Pedeapsa (vezi abrevierile p. 2)
II. Următorul(ii) jucător(i) este(sunt) suspendat(ţi) de la următorul meci (art. 18 al. 3 CD
FMF) pentru primirea a două avertismente în două meciuri diferite ale acestei competiţii.
X-Y, 00.00.00
Vă anunţăm că sancţiunea(nile) a(au) fost înregistrată(e) de către CCCD FMF (art. 36 CD
FMF).
Cu respect,
FMF
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Secretar al CCCD
ad int. (Dl. / D-na)
Cc:
FMF
TELEFAX
Locul şi data:
..........................................................
ABREVIERILE (vezi articolele 51 şi 52 ale CD FMF)
A=
B=
C=
D=
E=
F=
G=
H=
I=
J=
K=
L=
M=

N=
O=

comportament nesportiv cum este jocul cu faulturi, jocul periculos sau ţinerea
adversarului de tricou sau de orice parte a corpului;
manifestarea dezacordului cu oficialii de meci prin cuvinte sau acţiuni (criticarea
deciziilor, protestul);
încălcarea Regulilor de joc;
reţinerea reluării jocului;
nerespectarea distanţei cerute în timpul loviturilor de colţ sau a loviturilor libere;
intrarea sau reintrarea pe terenul de joc fără permisiunea arbitrului;
părăsirea terenului de joc fără permisiunea arbitrului;
simularea (plonjarea, simularea rănirii, etc.);
jocul grav cu faulturi, cum este forţa brutală sau excesivă;
acţiuni brutale aşa cum este comportamentul brutal sau agresiv;
scuiparea adversarului sau a oricărei alte persoane;
oprirea unei ocazii evidente de gol a echipei adverse prin reţinerea intenţionată a
balonului cu mâna;
oprirea unei ocazii evidente de gol a unui adversar ce se mişcă spre poarta
adversă, prin comiterea unei încălcări care se pedepseşte cu lovitură liberă sau
lovitură de la unsprezece metri;
remarci ofensatoare, insultătoare sau abuzive;
al doilea avertisment în acelaşi meci (vezi art. 18 par. 2).

* Codul Disciplinar FMF
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ANEXĂ: Scrisoare de confirmare C
Comisia Centrală de Competiţii şi Disciplină a FMF
Scrisoarea de confirmare C
pentru măsuri disciplinare (art. 36 şi 78 al. 1 CD FMF)
IMPORTANT:

Vă vom fi recunoscători pentru verificarea acestei scrisori de
confirmare şi pentru comunicarea oricărei discrepanţe timp de 2 zile
din momentul primirii acestei scrisori.

Asociaţia Teritorială:
În atenţia Secretarului General/
Preşedintelui clubului
FMF:
Competiţia:
Meciul:
Data:
Arbitrul:
Stimate Domn(Doamnă),
Am dori să confirmăm măsura(ile) disciplinară(e) stabilită(e) faţă de jucătorul(ii) echipei
Dvs. în meciul menţionat mai sus.
Arbitrul meciului menţionat anterior a raportat FMF că următorul(ii) jucător(i) a fost (au fost)
eliminat(ţi). În conformitate cu Codul Disciplinar FMF (CD FMF) jucătorul(ii) este (sunt)
suspendat(ţi) automat de la următorul meci (art. 19 CD FMF):
X-Y, 00.00.00
Numele
-

Nr.

Pedeapsa (vezi abrevierile p. 2)

Vă anunţăm că sancţiunea(nile) a(au) fost înregistrată(e) de către CCCD FMF (art. 36 CD
FMF).
Cu respect,
FMF

Secretar al CCCD
ad int. (Dl. / D-na)
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Cc:
FMF
TELEFAX
Locul şi data:
..........................................................
ABREVIERILE (vezi articolele 51 şi 52 ale CD FMF)
A=
B=
C=
D=
E=
F=
G=
H=
I=
J=
K=
L=
M=

N=
O=

comportament nesportiv cum este jocul cu faulturi, jocul periculos sau ţinerea
adversarului de tricou sau de orice parte a corpului;
manifestarea dezacordului cu oficialii de meci prin cuvinte sau acţiuni (criticarea
deciziilor, protestul);
încălcarea Regulilor de joc;
reţinerea reluării jocului;
nerespectarea distanţei cerute în timpul loviturilor de colţ sau a loviturilor libere;
intrarea sau reintrarea pe terenul de joc fără permisiunea arbitrului;
părăsirea terenului de joc fără permisiunea arbitrului;
simularea (plonjarea, simularea rănirii, etc.);
jocul grav cu faulturi, cum este forţa brutală sau excesivă;
acţiuni brutale aşa cum este comportamentul brutal sau agresiv;
scuiparea adversarului sau a oricărei alte persoane;
oprirea unei ocazii evidente de gol a echipei adverse prin reţinerea intenţionată a
balonului cu mâna;
oprirea unei ocazii evidente de gol a unui adversar ce se mişcă spre poarta
adversă, prin comiterea unei încălcări care se pedepseşte cu lovitură liberă sau
lovitură de la unsprezece metri;
remarci ofensatoare, insultătoare sau abuzive;
al doilea avertisment în acelaşi meci (vezi art. 18 par. 2).

* Codul Disciplinar FMF
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ANEXĂ: Scrisoare de confirmare D
Comisia Centrală de Competiţii şi Disciplină a FMF
Scrisoarea de confirmare D
pentru măsuri disciplinare (art. 36 şi 78 al. 1 CD FMF)
IMPORTANT:

Vă vom fi recunoscători pentru verificarea acestei scrisori de
confirmare şi pentru comunicarea oricărei discrepanţe timp de 2 zile
din momentul primirii acestei scrisori.

Asociaţia Teritorială:
În atenţia Secretarului General/
Preşedintelui clubului
FMF:
Competiţia:
Meciul:
Data:
Arbitrul:
Stimate Domn(Doamnă),
Am dori să confirmăm măsura(ile) disciplinară(e) stabilită(e) faţă de jucătorul(ii) echipei
Dvs. în meciul menţionat mai sus.
I. Arbitrul meciului menţionat anterior a raportat FMF că următorul(ii) jucător(i) a fost (au
fost) eliminat(ţi) în conformitate Codul Disciplinar FMF (CD FMF) jucătorul(ii) este (sunt)
suspendat(ţi) automat din următorul meci (art. 19 CD FMF).
X-Y, 00.00.00
Numele
Nr.
Pedeapsa (vezi abrevierile p. 2)
II. Cazul va fi transmis CCCD la următoarea şedinţă.
III. Ca să poată analiza cazul din toate punctele de vedere Comitetul Vă roagă să
transmiteţi orice comentarii sau dovezi de care dispuneţi referitor la aceste incidente
Secretarului general al FMF timp de 5 zile de la primirea acestei scrisori.
Dacă nu vom primi răspuns de la Dvs. în acest termen, CCCD va începe examinarea
cazului în baza documentelor de care dispune (art. 116 al. 4 CD FMF).
IV. Vă vom informa dacă organul va impune orice sancţiune suplimentară
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Vă anunţăm că sancţiunea(nile) a fost (au fost) înregistrată(e) de către CCCD FMF (art. 36
CD FMF).
Cu respect,
FMF

Secretar al CCCD
ad int. (Dl. / D-na)
Cc:
FMF
TELEFAX
Locul şi data:
..........................................................
ABREVIERILE (vezi articolele 51 şi 52 ale CD FMF)
A=
B=
C=
D=
E=
F=
G=
H=
I=
J=
K=
L=
M=

N=
O=

comportament nesportiv cum este jocul cu faulturi, jocul periculos sau ţinerea
adversarului de tricou sau de orice parte a corpului;
manifestarea dezacordului cu oficialii de meci prin cuvinte sau acţiuni (criticarea
deciziilor, protestul);
încălcarea Regulilor de joc;
reţinerea reluării jocului;
nerespectarea distanţei cerute în timpul loviturilor de colţ sau a loviturilor libere;
intrarea sau reintrarea pe terenul de joc fără permisiunea arbitrului;
părăsirea terenului de joc fără permisiunea arbitrului;
simularea (plonjarea, simularea rănirii, etc.);
jocul grav cu faulturi, cum este forţa brutală sau excesivă;
acţiuni brutale aşa cum este comportamentul brutal sau agresiv;
scuiparea adversarului sau a oricărei alte persoane;
oprirea unei ocazii evidente de gol a echipei adverse prin reţinerea intenţionată a
balonului cu mâna;
oprirea unei ocazii evidente de gol a unui adversar ce se mişcă spre poarta
adversă, prin comiterea unei încălcări care se pedepseşte cu lovitură liberă sau
lovitură de la unsprezece metri;
remarci ofensatoare, insultătoare sau abuzive;
al doilea avertisment în acelaşi meci (vezi art. 18 par. 2).

* Codul Disciplinar FMF
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ANEXĂ: Scrisoare de confirmare E
Comisia Centrală de Competiţii şi Disciplină a FMF
Scrisoarea de confirmare E
pentru măsuri disciplinare (art. 36 şi 78 al. 1 CD FMF)
IMPORTANT:

Vă vom fi recunoscători pentru verificarea acestei scrisori de
confirmare şi pentru comunicarea oricărei discrepanţe timp de 2 zile
din momentul primirii acestei scrisori.

Asociaţia Teritorială:
În atenţia Secretarului General/
Preşedintelui clubului
FMF:
Competiţia:
Meciul:
Data:
Arbitrul:
Stimate Domn(Doamnă),
Am dori să confirmăm măsura(ile) disciplinară(e) stabilită(e) faţă de jucătorul(ii) echipei
Dvs. în meciul menţionat mai sus.
I. Arbitrul meciului menţionat anterior a raportat FMF că următorul(ii) jucător(i) a fost (au
fost) eliminat(ţi).
Numele
Nr.
Pedeapsa (vezi abrevierile p. 2)
II. Deoarece echipa Dvs. nu s-a calificat pentru următoarea etapă şi în conformitate cu
Codul Disciplinar FMF (CD FMF) art. 39, jucătorul (ii) va (vor) executa această suspendare
după cum urmează:
a) în timpul următoarei competiţii FMF în care jucătorul (ii) va (vor) participa.
b) Dacă nu este posibil suspendarea va trebui să fie executată în următoarea
competiţie oficială (a clubului) a FMF.
III. Ca să poată analiza cazul din toate punctele de vedere Comitetul Vă roagă să
transmiteţi orice comentarii sau dovezi de care dispuneţi referitor la aceste incidente
Secretarului general al FMF timp de 5 zile de la primirea acestei scrisori.
Dacă nu vom primi răspuns de la Dvs. în acest termen, CCCD va începe examinarea
cazului în baza documentelor de care dispune. (art. 118 al. 4 CD FMF).
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Vă anunţăm că sancţiunea(nile) a fost (au fost) înregistrată(e) de către CCCD FMF (art. 36
CD FMF).
Cu respect,
FMF

Secretar al CCCD
ad int. (Dl. / D-na)
Cc:
FMF
TELEFAX
Locul şi data:
..........................................................
ABREVIERILE (vezi articolele 51 şi 52 ale CD FMF)
A=
B=
C=
D=
E=
F=
G=
H=
I=
J=
K=
L=
M=

N=
O=

comportament nesportiv cum este jocul cu faulturi, jocul periculos sau ţinerea
adversarului de tricou sau de orice parte a corpului;
manifestarea dezacordului cu oficialii de meci prin cuvinte sau acţiuni (criticarea
deciziilor, protestul);
încălcarea Regulilor de joc;
reţinerea reluării jocului;
nerespectarea distanţei cerute în timpul loviturilor de colţ sau a loviturilor libere;
intrarea sau reintrarea pe terenul de joc fără permisiunea arbitrului;
părăsirea terenului de joc fără permisiunea arbitrului;
simularea (plonjarea, simularea rănirii, etc.);
jocul grav cu faulturi, cum este forţa brutală sau excesivă;
acţiuni brutale aşa cum este comportamentul brutal sau agresiv;
scuiparea adversarului sau a oricărei alte persoane;
oprirea unei ocazii evidente de gol a echipei adverse prin reţinerea intenţionată a
balonului cu mâna;
oprirea unei ocazii evidente de gol a unui adversar ce se mişcă spre poarta
adversă, prin comiterea unei încălcări care se pedepseşte cu lovitură liberă sau
lovitură de la unsprezece metri;
remarci ofensatoare, insultătoare sau abuzive;
al doilea avertisment în acelaşi meci (vezi art. 18 par. 2).
* Codul Disciplinar FMF
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