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Federaţia de Minifotbal din România  este o organizaţie născută din dorinţa de a contribui la promovarea minifotbalului la 

toate nivelurile  prin stimularea participării persoanelor de diferite vârste în competiţii sportive dedicate amatorilor. 

REGULAMENT DISCIPLINAR - MINIFOTBAL 
 

 
 Adunarea Generala a Federatiei de Minifotbal din Romania, avand in vedere 

ansamblul Regulilor Jocului de minifotbal, care se desfasoara sub egida Federatiei de 

Minifotbal din Romania, tinand cont de Deciziile  Comitetului Executiv al Federatiei  de 

Minifotbal din Romania, de Regulamentul de Organizare al FMR, de Procedura 

disciplinara precum si propunerile delegatilor a echipelor participante la campionatele 

organizate de FMR prin Organizatorii locali adopta urmatoarea decizie: 

 Articol Unic: 

  1. Competitiile de minifotbal din Romania, in acceptiunea Regulamentului de Organizare 

al FMR conform art.1 punctul 1.4 din acesta se vor desfasura in baza Prezentului 

Regulament Disciplinar, a Regulamentului de Organizare si a Regulamentului de joc, 

adoptat de Comitetul Executiv a FMR. 

  2. Regulament Disciplinar va fi comunicat spre luare la cunostiinta tuturor 

Organizatorilor locali, echipelor inscrise in campionatele afiliate FMR/monitorizate sau 

organizate sub egida FMR. 

  3. Prezentul Regulament Disciplinar are la baza Regulamentul de Organizare si 

Regulamentul de joc si este aplicabil, obligatoriu, pentru toate echipele participante, 

jucatori, oficiali si pentru toti organizatorii locali, putandu-se da derogare doar de catre 

Comitetul Executiv al Federatiei de Minifotbal 

  4.   Regulament Disciplinar intra in vigoare de la data aprobarii de Adunarea Generala a 

FMR, la propunerea CEX al FMR si va fi comunicat fiecarui organizator local, de indata, 

prin mijloace electronice.  

  5. Regulamentul disciplinar stabileste sancţiuni pentru abaterile săvârşite de orice 

persoana care participa la competitiile de minifotbal si care indeplineste o calitate 

recunoscuta de acest regulament de disciplina, jucator, oficial, suporter, reprezentant al  

echipei care poseda sau nu Carnet de Legitimare in campionat, apartinator de echipa,  

inaintea jocului in timpul si dupa terminare, din momentul in care intra in incinta bazei 

Sportive si pana in momentul parasirii acesteia, pe toata durata campionatului. 
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Partea Generala 

TITLUL I – Introducere 

 Articolul 1. Obiectul 

 1.1 Prezentul regulament are in vedere abaterile de la regulamentele 

competitionale dupa care se desfasoara competitia de minifotbal locala, regionala 

sau nationala, organizate sub egida FMR, precum si abaterile de la regulile generale ale 

jocului de minifotbal adoptate de Comitetul Executiv al Federatiei de Minifotbal din 

Romania si cunoscute fiind Regulile Jocului. De asemenea sunt individualizate si 

sanctiunile specifice  incalcarii regulilor jocului de minifotbal. 

 1.2 Procedura disciplinara este un ansablu de reguli separat care completeaza 

acest Regulament Disciplinar 

 Articolul 2. Scopul Regulamentului 

 Acest regulament se aplica in cazul oricarui joc care se desfasoara sub egida 

Federatiei de Minifotbal din Romania. 

 Articolul 3. Principii de conduita 

 Minifotbalul romanesc are la baza principiile: legalitatii, integritatii, solidaritatii, 

loialitatii, respectand valorile si principiile sale, promovand fair-play-ul si se desfasoara sub 

motto-ul «  Placerea Jocului » 

 Articolul 4. Persoane 

 Urmatoarele persoane se afla sub incidenta acestui Regulament: 

 Organizatorii locali si personalului comisiilor de specialitate care functioneaza pe 

langa fiecare campionat local, Directie Regionala sau comisie de specialitate 

nationala. Acest Regulament disciplinar are relevanta si in cazul membrilor CEX al 

FMR, indiferent de functia acestora. 

 reprezentantii echipelor inscrise in competitia de minifotbal ( personalul tehnic si 

managerial ) 

 persoane a caror apartenenta la o echipa este de notorietate si nu a fost contestata 

pana la momentul savarsirii abaterii. 

 jucatorii si oficialii de meci. 

 Spectatorii. 
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Articolul 5. Aplicarea in timp 

Regulamentul se aplica faptelor savarsite dupa intrarea sa in vigoare incepand cu  data 

adoptarii Regulamentului de Catre Adunarea Generala a FMR. 

Articolul 6. Definitii 

 Baza sportiva: teren amenajat conform deciziilor FMR, pentru competitiile sportive 

organizate sub egida FMR. Dispozitiile specifice din ansamblul de reguli care 

formeaza regulile Jocului se aplica corespunzator. 

 Inainte de joc: perioada cuprinsa intre sosirea echipelor la baza sportiva si lovitura 

de incepere a jocului. 

 Dupa joc: perioada cuprinsa intre fluierul final al arbitrului si momentul parasirii 

bazei sportive de catre  echipa si oficialii de meci. 

 Oficiali: persoane (cu exceptia jucatorilor ) care desfasoara o activitate legata de 

minifotbal la o echipa participanta, indiferent de activitatea prestata sau de durata 

activitatii. 

 Oficiali de meci: arbitrii de joc, observatorul de joc, supervizerul de arbitri si orice 

alte persoane mandatate de organizatorul de competitii sau de catre Comisia de 

organizare competenta,  cu atributii si responsabilitati. 

 oficiali asimilati: sponsori, finantatori sau orice persoana a carui apartenenta la 

clubul respectiv este de notorietate. 

Articolul 7. Vinovatia 

         Daca nu se prevede altfel, abaterile se sanctioneaza daca au fost savarsite 

atat cu intentie cat si din culpa. 

Articolul 8. Raspunderea Echipelor participante 

             8.1 Echipele participante sunt responsabile pentru conduita jucatorilor, oficialilor, 

suporterilor proprii precum si a oricaror persoane care le reprezinta sau care sunt legate 

de ele, inclusiv apartinatorii de echipa in definitia prevazuta la articolul 4 din prezentul 

Regulament disciplinar.  

             8.2 Echipele participante raspund direct de modul in care sunt executate sanctiunile 

de catre  jucatori, oficiali sau alte persoane care le reprezinta sau sunt legate de ele, 

inclusiv apartinatorii de echipa. 

           8.3  In situatia in care jucatorii unei echipe, grupati fiind sau prezenti in forma 
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organizata, in teren sau in afara terenului de joc, la o competitie care se desfasoara sub 

egida FMR, savarsesc abateri disciplinare de genul celor sanctionate prin prezentul 

Regulament Disciplinar sau prin hotararile CEX, echipa la care sunt legitimati, inscrisi pe 

tabelul nominal de participare/trecuti pe raportul oficial de joc,  va fi sanctionata cu o 

penalitate sportiva intre 500 si 2000 ron, in functie de gravitatea abaterilor jucatorilor. 

         Gravitatea abaterii disciplinare va fi apreciata in concret de comisia de 

disciplina competenta care va va fi sesizata, in functie si de limitele de pedeapsa care sunt 

prevazute pentru abaterea disciplinara in partea speciala a acestui Regulament 

Disciplinar. 

  8.4 In cazul savarsirii unei abateri disciplinare grave sau in cazul savarsirii in mod 

repetat al unor abateri disciplinare, Comisia de Disciplina competenta sau Comitetul 

Executiv al FMR va putea lua  ca masura impotriva echipei in culpa oricare din sanctiunile 

prevazute de art. 10 si 11 din prezentul Regulament disciplinar. 

Articolul 9. Participanti 

            9.1 Participantii la savarsirea unei abateri sunt persoanele care contribuie la 

comiterea acesteia in calitate de autori, coautori, instigatori sau complici. 

  9.2 Autor sau coautor este persoana care savarseste in mod nemijlocit, singur sau 

impreuna cu alta persoana abaterea disciplinara. 

 9.3 Instigator este persoana care cu intentie, determina o alta persoana sa 

savarseasca o abatere prevazuta de regulamentul disciplinar. 

 9.4 Complice este persoana care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la 

savarsirea unei abateri disciplinare. 

 9.5 La individualizarea sanctiunii comisia de disciplina va tine cont de gradul de 

vinovatie al participantilor la savarsirea abaterii disciplinare. 

 
TITLUL II 

Sectiunea A - Abateri disciplinare 

 

Articolul 10. Sanctiuni aplicabile jucatorilor 

- a) avertisment (cartonas galben) 

- b) eliminare (cartonas rosu) 
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- c) suspendarea dreptului de participare la un numar de jocuri sau pe o perioada de timp 

- d) interzicerea accesului in incinta bazei sportive si/sau pe banca de rezerve 

- e) excluderea din activitatea competitionala 

-  f) declararea persoana non grata sanctiune echivalenta cu excluderea 

 10.1 Avertismentul- cartonasul galben - este avertismentul dat de arbitru in 

timpul jocului pentru a sanctiona comportarea nesportiva de o gravitate redusa. 

. 10.2 La finalul jocului jucatorul care a fost sanctionat cu cartonas galben va 

achita o penalitate sportiva in valoare de min 10 ron si maxim 50 ron. Cuamtumul 

exact al penalitatii sportive pentru cartonasele galbene este stabilit de Comisia de 

organizare competenta, in functie de felul competitiei desfasurate sau prin hotarare a CEX 

daca este cazul. 

            10.3 Sanctiunea suportata de un jucator in cazul primirii cartonasului galben, in 

timpul desfasurarii campionatelor regulate  este urmatoarea: 

-  la 4 galbene primite  - 1 etapa suspendare  

-  la 7 galbene primite  - 1 etapa suspendare  

-  la 9 galbene primite  - 1 etapa suspendare  

-  dupa al 9-lea cartonas galben, jucatorul va sta la fiecare cartonas galben primit. 

 10.4 Pentru competitiile organizate la nivel regional, national sau pentru competitiile 

cu caracter amical, Comisiile de organizare competente vor hotara atat penalitatea 

sportiva pentru fiecare cartonas galben cat si numarul de etape suspendare, daca se 

impune, in situatia in care un jucator sau oficial ar acumula mai multe avertismente. 

 10.5 Jucătorul care a acumulat cartonase galbene si care are de achitat si  

penalitatea sportiva, va avea drept de joc numai dupa plata acesteia. Penalitatea sportiva 

pentru cumul de cartonase galbene se situeaza intre 10 ron si 50 ron. 

 10.6 Eliminarea- cartonasul rosu - este dispozitia data in timpul unui joc de arbitru 

unei persoane de a parasi terenul de joc si imprejurimile acestuia inclusiv banca de 

rezerve, cu permiterea accesului in tribuna, daca baza sportiva are o asemenea 

constructie. O eliminare determina automat suspendarea pentru jocul urmator, atat pentru 

jucatori cat si pentru oficiali, organismul responsabil cu luarea deciziei urmand sa 

individualizeze sanctiunea in functie de gravitatea faptelor.  

 Jucatorul eliminat de pe teren nu va putea reintra din nou pe terenul de joc in 
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timpul aceluiasi joc. Dupa expirarea celor 5 minute de inferioritate numerica echipa al carei 

jucator a fost sanctionat cu cartonas rosu poate reintroduce in teren orice alt jucator aflat 

pe raportul de arbitraj. 

 10.7 Deciziile disciplinare luate de arbitru pe terenul de joc sunt definitive si 

irevocabile si nu pot fi revizuite de Comisia de disciplina, cu exceptia cazului in care 

persoana sanctionata a fost identificat gresit.  

 10.8 Suspendarea- consta in interzicerea participarii la urmatorul joc si de a avea 

acces la vestiare pe banca de rezerve si in incinta terenului de joc. De regula, 

suspendarea este stabilita pe un numar de jocuri pentru jucatori si antrenori, in cazul unor 

abateri disciplinare de joc sau in cazul abaterilor disciplinare savarsite in campionatele 

locale si pe unitati de timp ( luni/ani ) in cazul unor abateri disciplinare de conduita 

savarsite la competitiile nationale.  

In situatia celorlalte persoane angrenate suspendarea se va putea aplica doar pe unitati 

de timp luni/ani la care se adauga si penalitatea sportiva prevazuta in regulamentele 

Federatiei/Deciziile Comitetului Executiv.  

Suspendarea nu va putea depasi un numar de 24 jocuri pentru abateri disciplinare de joc. 

Sanctiunea pentru abaterile disciplinare de conduita  nu va putea depasi o perioada de 2 

ani calendaristici. In cazul jocurilor, conteaza doar cele efectiv jucate si validate. Nu intra in 

aceasta situatie reprogramarile, neprezentarile, jocurile anulate sau alte asemenea situatii. 

 10.9 Suspendarea se cumuleaza cu penalitatea sportiva si se poate prelungi (in 

functie de circumstante) pana la achitarea acesteia din urma. Antrenorii si jucatorii 

suspendati nu au acces pe banca de rezerve. Acelasi rationament si la celelalte persoane 

care se afla in stare de suspendare. 

 10.10 In cazul incalcarii obligatiilor precizate in Regulamentul de organizare, 

sanctiunea suspendarii este de 1 an de zile. 

 

 10.11 Interzicerea accesului in incinta bazei sportive- presupune impiedicarea 

accesului persoanei vizate in incinta bazei sportive, vestiar teren, banca de rezerve 

tribune. 

 10.12 Declararea persoana non-grata Excluderea- presupune interzicerea 

participarii la orice activitate legata de minifotbal pe o perioada nedeterminata, activitate 
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atat sportiva cat si administrativa, pana la anularea sau ridicarea acestei sanctiuni. 

 10.13 Orice echipa care nu respecta hotararea comisiei de disciplina competente si 

care nu se delimiteaza, in mod public si fara echivoc, de declaratiile atitudinile si actiunile 

persoanei non grata excluse, va fi sanctionata cu scaderea unui numar de       6 - 12 

puncte in clasament si cu penalitate sportiva de 500 ron. In cazul in care exista persoane 

din cele precizate la art. 4 care se solidarizeaza cu cel sactionat cu excludere si prin 

aceasta sustine in mod public comportamentul reprobabil care a condus la luarea acestei 

sanctiuni, Comisia de disciplina competenta, in functiile de circumstantele cauzei, poate 

lua masura suspendarii pe o perioada determinata (1 luna – 1 an calendaristic) 

 10.14 Sanctiunea excluderii/declararii ca persona non grata nu poate emite efecte 

decat dupa validarea ei de catre CEX al FMR. In cazul tuturor celorlalte sanctiuni se aplica 

in mod corespunzator Procedura Disciplinara, stabilita de Comisia de discipălina 

Competenta. 

 10.15 Competitii nationale - Jucatorii sanctionati disciplinar la competitiile 

nationale, pentru abateri disciplinare de joc,  vor avea drept de joc in competitiile locale, 

doar dupa ce si-au achitat penalitatea financiara catre Federatia de Minifotbal. Etapele de 

suspendare primite vor fi efectuate, incepand cu prima competitie nationala la care 

participa echipa si unde evolueaza jucatorul. Jucatorii sanctionati vor fi anuntati pe site-ul 

oficial al FMR. 

 Articolul 11. Sanctiuni aplicabile echipelor participante 

- a) anularea rezultatului unui joc 

- b) excluderea din competitia in curs si/sau viitoare 

- c) pierderea jocului prin forfait (cu 6-0 competitia locala si 3-0 competitii nationale) 

- d) scaderea de puncte 

- e) neprogramarea pentru jocurile urmatoare 

 11.1 Anularea rezultatului unui joc presupune nevalidarea scorului inregistrat in 

timpul jocului pentru ambele combatante. 

 11.2 Excluderea din competitie presupune interzicerea dreptului unei echipe de a 

mai participa la competitia in curs sau la o competitie viitoare. 

 11.3 Pierderea jocului cu 6-0 forfait in cazul competitiilor locale (indiferent de 

caracterul lor oficial sau amical) presupune pierderea jocului cu scorul de 6-0 indiferent de 
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rezultatul obtinut pe teren, cu conditia ca rezultatul din teren sa nu fie mai mare de 6-0.  In 

acest din urma caz va fi omologat rezultatul din teren. In cazul competitiilor nationale, 

regionale (indiferent de caracterul lor oficial sau amical)   pierderea jocului va fi  cu scorul 

de 3-0, cu conditia ca rezultatul din teren sa nu fie mai mare de 3-0.  In acest din urma caz 

va fi omologat rezultatul din teren. 

 11.4 Scaderea de puncte presupune sanctionarea unei echipe cu retragerea  unui 

numar de 1-15 puncte din cele pe care le-a obtinut deja sau din cele aferente unui 

campionat viitor sau din cele care vor fi obtinute in campionatul in curs daca numarul de 

puncte deja obtinut este mai mic decat numarul de puncte vizat de sanctiune. 

 11.5 Neprogramarea pentru jocurile urmatoare consta in anularea programarii la 

jocurile oficiale a unor echipe pana la executarea obligatiilor stabilite prin hotararea 

comisiei de disciplina sau a comitetului de organizare. 

Articolul 12. Sanctiuni aplicabile deopotriva jucatorilor cat si echipelor 

- a) avertisment  

- b) mustrarea 

- c) penalitatea sportiva 

 12.1 Avertismentul consta in notificarea scrisa sau orala prin care se atrage atentia 

celui in cauza sa ia masurile necesare pentru a nu mai savarsi incalcari ale 

regulamentelor. 

 12.2 Mustrarea consta intr-o comunicare scrisa trimisa autorului unei abateri 

disciplinare prin care i se dezaproba faptele. 

 12.3 Penalitatea sportiva se aplica in cazul sanctionarii oricarei abateri prevazute 

de regulamentele in vigoare ale FMR sau in deciziile CEX ale FMR  si nu poate fi mai mica 

de 10 lei si nici mai mare de 3.000 lei. Prevederile prezentului articol se aplica si in 

cazul competitiilor locale, in virtutea regulamentelor locale aflate in vigoare si care 

emit efecte. 

 12.4 Echipele sunt, in mod solidar responsabile pentru penalitatile aplicabile 

jucatorilor sau oficialilor. Faptul ca o persoana a parasit echipa,  clubul sau asociatia (chiar 

daca isi schimba denumirea) nu inlatura raspunderea solidara a acestora. Penalitatea 

sportiva se aplica pe langa sanctiunea principala stabilita de comisie dar poate fi prevazuta 

si ca sanctiune de sine statatoare fara o sanctiune principala prealabila daca se considera 
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de catre comisia de disciplina ca este cazul doar de aplicarea unei asemenea penalitati.  

Articolul 13. Cumularea sanctiunilor, calculul lor, evidenta si suspendarea partiala a 

executarii sanctiunilor. 

 13.1 Daca nu se prevede altfel sanctiunile din partea generala pot fi cumulate cu 

cele din partea speciala. 

 13.2 Evidenta sanctiunilor se tine de comisia de disciplina competenta/nationala dar 

si de comisia de organizare competenta teritorial si material. 

 13.3 Comisia de organizare poate decide reducerea unei sanctiuni aplicabile unei 

persoane sau unei echipe daca clubul sau persoana a fost la prima sanctiune in sezonul 

competitional aflat in desfasurare precum si faptul ca in sezonul competitional trecut clubul 

sau persoana nu au primit sanctiuni care sa se intinda si pe sezonul in curs, si daca 

Comisia de resort considera ca scopul aplicarii sanctiunii poate fi atins si prin diminuarea 

acestei. 

 

Sectiunea B – Executarea Sanctiunilor 

 Art. 14 Preluarea cartonaselor galbene. 

Cartonasele galbene primite intr-o competitie nu sunt preluate sau executate in alta 

competitie. Cartonasele galbene sunt preluate in fazele succesive ale competitiei in curs. 

Comisiile de organizare competente pot insa prevede derogari de la dispozitiile prezentului 

articol,  doar in conditia anuntarii acestor modificari inainte de inceperea competitiei. 

Art. 15 Executarea suspendarilor 

In cazul suspendarilor aplicate pentru abateri disciplinare de joc, aceastea se aplica doar 

in competitia unde s-a savarsit abaterea disciplinara. 

In cazul suspendarilor aplicate pentru abateri  disciplinare de conduit acestea  se executa   

pentru toate competitiile organizate sub egida Federatiei de minifotbal din Romania. 

a) suspendarea se executa in ordinea in care se desfasoara jocurile (cupa, campionat sau 

competitii nationale) 

b)  in caz de transfer la alta echipa suspendarea se executa pentru etapele ramase la 

noua echipa. 

c) jucatorii eliminati nu au drept de joc pana la pronuntarea hotararii comisiei de disciplina 

indiferent daca intre timp mai este programat un joc oficial. Comisia competenta trebuie sa 
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se pronunte in termenul prevazut de Procedura Disciplinara. 

d) in cazul neprezentarii propriei echipe la jocul care urmeaza, suspendarea are efect 

incepand cu etapa in care echipa se prezinta la joc. 

e) suspendarea pentru cumul de cartonase galbene intervine din oficiu si se executa cu 

primul joc oficial la care echipa se prezinta cu conditia ca jocul sa fie si validat. Doua 

cartonase galbene in acelasi joc duc la cartonas rosu si suspendarea automata pe 

urmatoarea etapa cu radierea din contul jucatorului a celor doua cartonase galbene. 

f) daca un joc intrerupt este reprogramat cartonasele galbene acordate nu se anuleaza. 

Cartonasele galbene nu vor fi anulate chiar si in cazul unui joc intrerupt din vina uneia sau 

ambelor echipe daca jocul s-a intrerupt din vina unei echipe si jocul nu se mai reia. Daca 

ambele echipe sunt in culpa vor fi mentinute cartonasele galbene pentru ambele echipe. 

g) daca un jucator sanctionat cu cartonas galben savarseste o noua abatere sportiva 

pentru care primeste direct cartonas rosu, cartonasul galben acordat se mentine. 

h) daca o echipa pierde meciul 6-0 (competitie locala) pentru folosirea unui jucator aflat in 

stare de suspendare, in ceea ce priveste jucatorul, etapa de suspendare se considera 

executata. 

i) daca un jucator aflat in stare de suspendare este trecut pe raportul de joc indiferent ca 

participa la joc sau nu este folosit efectiv, echipa apartinatoare va fi sanctionata cu 

perderea meciului cu 6-0.(competitia locala) si 3-0 competitia nationala. 

l) daca un jucator participa la un joc desi se afla in stare de suspendare si cu ocazia 

aceasta primeste un cartonas galben sau rosu, va suporta si consecintele pentru abaterile 

respective. 

  Art. 16 Executarea altor sanctiuni 

 16.1 In cazul penalizarii cu puncte echipei sanctionate i se vor scadea punctele din 

cele deja obtinute. Daca cele obtinute sunt mai putine decat cele castigate punctele de 

penalizare vor fi scazute odata cu dobandirea lors au se trec in clasament cu – puncte. 

 16.2 Echipa sanctionata cu neprogramarea la jocuri in campionatul local va pierde 

acele jocuri cu 6-0 (competitie locala). Daca o echipa nu se prezinta la 2 jocuri consecutive 

sau nu se prezinta la 3 jocuri in aceasi editie de campionat aceasta este exclusa din 

competitie urmand ca in sezonul urmator sa nu poata fi inscrisa decat intr-o liga inferioara 

(dupa caz). In cazul retragerii nejustificate de pe teren, in semn de protest sau alte 
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asemenea situatii echipa in culpa pierde meciul cu 6-0 (competitie locala) daca nu revine 

in timp util pe teren.  

 In competitiile nationale, neprezentarea la un joc duce la sanctiunea excluderii din 

competitie, cu exceptia cazurilor de forta majora sau in situatia in care neprezentarea a 

fost anuntata anterior jocului programat comisiei de organizare si aprobata de aceasta. 

 16.3 Timpul de referinta in care echipa poate reveni in teren este de 3 minute. 

Chiar daca echipa revine in teren in termenul de trei minute acasta va fi judecata 

disciplinar indiferent de rezultatul obtinut in teren. In caz de recidiva echipa este exclusa 

din competitia nationala si pasibila de excludere din competitia locala. 

 16.4 Echipele sunt obligate sa se prezinte la ora jocului la terenul unde sunt 

programate. Se aplica regula celor 10 minute de intarziere. Daca la ora oficiala a meciului 

echipa nu se prezinta la teren sau nu poate alinia un numar de minim 3 jucatori de camp si 

un portar, arbitrul va consemna aceasta in raportul de joc si va fluiera sfarsitul meciului 

fara sa mai astepte un numar de minute. In cazul competitiilor organizate cu un numar mai 

mare de jucatori se aplica prevederile din regulamentul de organizare. Rezultatul va fi 

omologat cu 6-0 (competitie locala)/ 3-0 pentru competitiile nationale, pentru echipa 

adversa. Dispozitiile din regulile Jocului si Regulamentul de organizare se aplica in mod 

corespunzator. 

 16.5 In situatia in care una dintre echipe nu intruneste conditiile regulamentare 

pentru inceperea unei partide, la data si ora stabilita de comisia de organizare, incepera 

jocului poate fi amanata cu maxim de 10 minute. Echipa in cauza va suporta rigorile 

regulamentului. In cazul neprezentarii la teren a brigazii de arbitrii, jocul trebuie sa se 

desfasoare. Organizatorul impreuna cu delegatii celor doaua echipe, au obligatia sa 

solutioneze lipsa arbitrilor, asfel incat jocul sa se dispute in termenul mentional la prezentul 

punct. 

 16.6 Echipele care sunt programate pentru un meci pot amana desfasurarea acelui 

joc la o data ulterioara, pe cheltuiala proprie doar daca exista acordul ambelor echipe 

comunicat in scris catre organizatorul de competitie cu cel putin 48 h mai devreme. Daca 

acordul echipelor este comunicat intr-un termen mai mic de 24 h acest acord nu are efect 

iar meciul se va desfasura conform programarii initiale. In cazul de forta majora, comisia 
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de organizare va solutiona prorgramarea jocului. Aceasta regula nu se aplica competitiilor 

organizate la nivel regional si national. 

 16.7 In situatii deosebite, o echipa poate solicita amanarea unui joc prin 

comunicarea in scris catre comisia de organizare cu minim 1 saptamana inaintea 

programarii etapei. In acest caz jocul poate fi reprogramat in devans sau inaintea 

programarii urmatoarei etape din competitie. Costurile de organizare a jocului sunt 

suportate de catre echipa solicitanta. Aceasta regula se aplica doar la competitiile locale. 

 16.8 Limitele de penalitate sportiva sunt cuprinse intre 10 si 3.000 ron. In 

competitiile locale penalitatea sportiva se executa in termen de 5 zile de la pronuntarea 

hotararii daca prin actualul regulament nu se dispune  altfel, sub sanctiunea neprogramarii 

la meciurile urmatoare.  

 La competitiile nationale penalitatea sportiva se executa pana la data/ora 

programarii urmatorului meci. 

 16.9 In cazul competitiilor regionale si nationale se aplica termenele stabilite in 

Procedura Disciplinara. 

 16.10 Echipele/Cluburile/Asociatiile raspund in mod solidar de penalitatile sportive 

aplicate jucatorilor oficialilor sau altor persoane care le reprezinta sau a caror apartenenta 

la o echipa este notorie.  

 

 

 

Sectiunea C. - Aplicarea sanctiunilor 

 

 Art. 17 Reguli Generale 

 17.1 Comisia de disciplina competenta/ Comisia de organizare competenta sau 

Comitetul Executiv al FMR, dupa caz, in acceptiunea celor prevazute de procedura 

disciplinara sunt singurele autoritati apte sa pronunte o sanctiune in urma individualizarii 

acesteia (felul si durata) 

 17.2 La individualizarea sanctiunii se vor avea in vedere circumstantele atenuante, 

agravante, concursul de abateri precum si starea de recidiva, imprejurari care agraveaza 

raspunderea sau care o atenueaza. 
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 17.3 Urmatoarele imprejurari sunt considerate circumstante atenuante: 

a)  savarsirea abaterii in stare de provocare din partea victimei 

b)  conduita buna a persoanei in cauza inainte de incident 

c)  staruinta persoanei in culpa pentru inlaturarea prejudiciului sau efectelor abaterii 

d)  consecintele de gravitate redusa ale abaterii 

e)  cooperarea cu comisia de disciplina si conduita din timpul cercetarii disciplinare a 

persoanei in culpa.  

 17.4 Urmatoarele imprejurari sunt considerate circumstante agravante: 

a)  premeditarea 

b) savarsirea abaterii de 3 sau mai multe persoane impreuna 

c) savarsirea abaterii prin acte de violenta 

d) savarsirea abaterii in stare de ebrietate sau sub influenta substantelor halucinogene 

e) consecintele grave ale abaterii 

f) starea de recidiva 

 17.5 Efectele circumstantelor: 

a) In cazul existentei si a retinerii doar a circumstantelor atenuante sanctiunea aplicata 

(suspendare) cat si penalitatea sportiva pot fi reduse, daca este cazul cu pana la jumatate 

din durata suspendarii sau pana la jumatate din penalitatea sportiva. De asemenea daca 

sanctiunea in drept are o limita superioara si una inferioara, limitele de pedeapsa vor fi 

scazute la jumatate, fara a cobora sub minimul special sau general de pedeapsa. 

b) In cazul existentei doar a circumstantelor agravante atunci sanctiunea, dupa 

individualizarea ei conform Regulamentului Disciplinar sau a Regulamentului de 

organizare, poate fi urmata de aplicarea unui spor hotarat de Comisie in functie de 

circumstantele cauzei, spor care nu poate depasi ½ din sanctiunea individualizata, fie ca 

este vorba de sanctiunea suspendarii fie ca este vorba despre penalitatea sportiva 

aplicata, sanctiunea rezultanta neputand depasi maximul general al pedepsei. 

c) In caz de concurs intre circumstantele atenuante si cele agravante atunci scaderea 

cuantumului pedepsei conform literei a) Efectele Circumstantelor nu mai poate opera in 

cauza. 

 d) Existenta unor circumstante, agravante sau atenuante, pentru a avea efect, trebuie 

evidentiate in mod obligatoriu in hotarare 
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e) In cazul existentei starii de recidiva (abateri repetate) regulile circumstantelor agravante 

si atenuante nu se mai aplica. 

  

Articolul 18. Recidiva- Abateri Repetate 

18.1 Constituie recidiva savarsirea unei noi abateri disciplinare in acelasi sezon 

competitional, atat pentru persoanele fizice cat si pentru persoanele juridice si echipe. 

18.2 Nu constituie recidiva sanctiunile aplicabile jucatorilor pentru cumul de 

cartonase galbene, pentru eliminarea dupa cumul de cartonase galbene si nici 

sanctionarea jucatorilor de propriile echipe. 

18.3 In caz de recidiva cu exceptia situatiilor pentru care prezentul regulament 

prevede sanctiuni de alt tip decat suspendare, sanctiunile disciplinare se majoreaza 

obligatoriu cu un spor care nu poate depasi ½ din sanctiunea individualizata conform faptei 

savarsite.  

18.4 In cazul aplicarii sporului prevazut, in nici un caz, sanctiunea nu poate depasi 

maximele generale prevazute in partea generala. 

 Art. 19. Abateri concurente - Concursul de abateri 

 19.1 Daca se savarsesc mai multe abateri disciplinare, comisia va retine pe cea mai 

grava la care poate aplica un spor de pana la jumatate din sanctiunea deja individualizata. 

In asemenea cazuri limitele generale de la articolul 10 si 12 nu pot fi incalcate. 

 19.2 In cazul in care, din cauza naturii diferite a sanctiunilor nu se poate 

determina care este cea mai grava, se va aplica metoda cumulului aritmetic care 

presupune ca ambele sanctiuni vor trebui executate. 

 19.3 In cazul in care ambele sanctiuni sunt individualizate la fel, considerata cea 

mai grava este sanctiunea care are maximul special mai mare. In celelalte situatii, cea mai 

grava este sanctiunea efectiv aplicata care are cuantumul cel mai mare. 

 Art. 20 Prescriptia raspunderii disciplinare 

Abaterile savarsite intr-un joc nu vor mai putea fi sanctionate dupa trecerea unui termen 

mai mare de 3 luni de la savarsirea acesteia indiferent daca s-a facut sau nu sesizare. 

Abaterile pentru coruptie sunt imprescriptibile. 

 Art. 21 Inceperea Cursului prescriptiei 

Termenul de prescriptie curge dupa cum urmeaza: 
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a) din ziua comiterii abaterii disciplinare. 

b) daca abaterea este continua din ziua ultimului act de executare 

 Art. 22 Prescriptia termenului de executare a sanctiunilor 

Termenul de prescriptie pentru executarea sanctiunilor este de un an. Termenul curge din 

ziua in care sanctiunea a devenit executorie. 

 

Partea Speciala 

Titlul I 

Abateri si Sanctiuni Aplicabile Oficialilor, Persoanelor si Jucatorilor 

 Art. 23 Incitarea la ura, violenta, injurii, insulta si comportamentul jignitor 

ABATERE DISCIPLINARA DE CONDUITA - Coroborare cu dispozitiile art 10.8 din 

Regulament. 

 23.1 Fapta unei persoane de a incita in mod public la un comportament violent, ura, 

sau atitudine cu caracter dispretuitor, de natura a aduce atingere imaginii publice sau de a 

supune oprobiului public se sanctioneaza la prima abatere cu o suspendare de la 2-12 

etape, daca fapta a fost savarsita de jucator sau antrenor si o suspendare de doua luni  

daca fapta a fost savarsita de un oficial.Dispozitiile art 10.8 se aplica cu intaietate. 

In ambele cazuri penalitatea sportiva este de minim 30 ron. – maxim 500 ron. 

 23.2 In cazurile grave, in special cand abaterea a fost savarsita prin mass-media 

(presa scrisa, televiziune, radio, internet, retele socializare, mediu online) limitele de 

penalitate sportiva se vor dubla raportat la dispozitiile art 23.1 .  

 23.3 In caz de denigrare sau aducere de cuvinte jignitoare, injurii, insulte la adresa 

oficialilor si organizatorilor de competitii, comisiilor nationale sau a oficialilor al federatiei 

de minifotbal din romania, prin orice mijloace, verbale, comunicate, declaratii in mass-

media sau cale electronica si daca se instiga in vreun fel la desconsiderarea competitiei si 

a oficialilor, a membrilor comisiilor federatiei, sanctiunea care se aplica este de minim 10 

etape de suspendare si maxim 24,  pentru o abatere saversita in campionatul local si 1 an 

suspendare pentru abateri savarsite la competitii nationale de jucatori sau antrenori, in 

acest ultim caz suspendarea calendaristica aplicandu-se pentru toate competitiile 

organizate sub egida FMR, indiferent de caracterul amical sau oficial al acestora. 

 Daca fapta a fost savarsita de un oficial sanctiunea specifica este cuprinsa intre 6 luni  si   
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1 an de suspendare. In ambele situatii penalitatea sportiva este cuprinsa intre 300 ron si  

1000 ron. Dispozitiile prezentului articol se coroboreaza cu dispozitiile art 10.8. 

 Art. 24 Provocarea Publicului  

Abatere Disciplinara de Conduita- a se corobora cu dispozitiile art. 10.8 

Orice persoana oficiala (jucator, antrenor, delegat, sponsor, medic, etc.) component a unei 

echipe participante la o competitie locala sau nationala, care provoaca publicul prin gesturi 

cuvinte sau alte mijloace, inainte, in timpul sau dupa terminarea unui joc va fi suspendata 

de la 1-10 etape daca este jucator sau antrenor, pentru competitiile locale si cu 

suspendare intre 1 luna si 1 an daca abaterea disciplinara a fost savarsita in 

competitiile nationale. 

In cazul savarsirii acestei abateri disciplinare de catre un oficial sanctiunea aplicata 

va fi intre 1 luna si 1 an calendaristic. 

 In acest caz, se va intocmi un raport supliementar de catre arbitrii sau observatorul 

jocului, semnat de doua persoane oficiale aflate la fata locului. 

In ambele cazuri penalitatea sportiva este de minim 50 ron. – maxim 1.000 ron. 

Dispozitiile prezentului articol se coroboreaza cu dispozitiile art 10.8 

  

Art. 25. Denuntul Calomnios 

 Orice persoana care formuleaza cu rea credinta o plangere impotriva unei echipe 

sau unei alte persoane angrenate sub orice forma in competitiile desfasurate sub egida 

FMR, plangere care ajunge in faza de judecata la comisia de disciplina abilitata si care se 

dovedeste ca a fost introdusa cu rea credinta tocmai pentru discreditarea persoanei sau a 

competitiei ori a unei echipe participante va fi obligata la plata unei penalitati sportive de 

200 ron. 

 Art. 26. Abateri ale ocupantilor bancilor de rezerva – Abatere disciplinara de 

conduita- A se corobora cu dispozitiile art 10.8 

 26.1 Jucatorii sau oficialii aflati pe banca de rezerve care protesteaza in mod 

repetat, prin cuvinte sau gesturi, cuvinte injurioase, ofense, gesturi jicnitoare, calomnioase, 

insulte la deciziile arbitrilor vor fi sanctionati cu minim 1 etapa – 8 etape suspendare. 

Penalitatea sportiva este de minim 50 ron – max. 150 ron. 

26.2 Interventia unui jucator sau a unui oficial trecut pe raportul de arbitraj si aflat in 
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incinta terenului de joc, care prin actiunea sa intrerupe sau impiedica desfasurarea unei 

faze promitatoare a echipei adverse (impiedicarea unui jucator, aruncarea unui obiect in 

teren asupra jucatorului sau a mingii, etc.), duce la sanctionarea echipei in cauza, cu o 

lovitura de penalitate ( 9 m.). Persoana vinovata va fi eliminata din incinta terenului de joc 

in cazul oficialilor iar in cazul jucatorilor se va acorda cartonasul rosu fiind sanctionat cu o 

suspendare de 2 etape daca este jucator sau antrenor si cu o suspendare de o luna daca 

este oficial, la care se adauga o penalitate sportiva de 150 ron.  

Art. 27. Rasismul, Xenofobia, Discriminare-Abatere disciplinara de conduita. 

Dispozitiile art. 27 deroga de la dispozitiile art 10.8. 

 Orice persoana care in mod public, discrimineaza pe altcineva intr-o maniera 

jignitoare pe motive de rasa, culoare, limba, religie, sex, origina etnica, sau care comite o 

alta fapta dispretuitoare avand acelasi caracter va primi o suspendare intre 6 si 12 etape  

si 2 luni si 6 luni daca este oficial. Penalitatea sportiva este de min. 50 ron – max. 250 

ron. 

 

  

Art. 28. Amenintarea- Abatere disciplinara de conduita- Dispozitiile prezentului 

articol deroga de la dispozitiile art. 10.8 

 Persoanele (oficiali, jucatori sau antrenori) care ameninta sau intimideaza o 

persoana ( arbitru, jucator, antrenor, oficial, etc. ) vor fi suspendate pe o perioada de 1-4 

etape daca este jucator sau antrenor si intre 1 luna si  3 luni daca este oficial. Penalitatea 

sportiva este de min. 30 ron – max. 200 ron. 

Art. 29. Constrangerea-Abatere disciplinara de conduita- 

 a) Constrangerea sau impiedicarea unui oficial de joc sa sanctioneze in mod liber si 

impartial (fara agresiune fizica, violenta) va fi sanctionat cu suspendare de la 2-8 etape 

daca este jucator sau antrenor si cu minim 1 luna la 4 luni daca este oficial. Penalitatea 

sportiva este de min. 30 ron – max. 200 ron.  

 b) Orice foloseste bruscare sau violente fizica, pentru a impiedica un oficial de joc 

sa actioneze in mod liber si impartial, va fi sanctionat cu suspendare de la 6 etape la 12 

etape din toate comeptitiile organizate sub egida federatiei. Penalitatea sportiva este de 

min. 100 ron – max. 1000 ron.  
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Art. 30. Loviri sau alte violente.Abatere disciplinara de conduita. Se coroboreaza cu 

dispozitiile art 10.8 

 30.1 Fapta unei persoane, alta decat jucatorul, de a lovi sau a comite alte violente 

care produc vatamarea unei alte persoane se sanctioneaza cu suspendare de 6 luni de 

zile. Daca sezonul competitional se termina mai devreme de cele 6 luni de zile, sanctiunea 

se executa pentru perioada ramasa in sezonul urmator. Penalitatea sportiva este de 200 

ron. 

 30.2 In cazul in care un jucator/antrenor loveste cu pumnul, capul, piciorul în mod 

intenţionat si violent un adversar sau coechipier, periclitand integritatea corporala a 

acestuia, se sanctioneaza jucatorul in cauza cu suspendarea din competitie pe o perioada 

min. 6 etape la 24 etape, daca abaterea disciplinara a fost savarsita in competitiile 

locale si  o suspendare de pana la 2 ani sau excludere pe termen nedeterminat daca 

abaterea disciplinara a fost savarsita in timpul competitiilor nationale. Suspendarea 

sau sanctiunea excluderii vizeaza toate competitiile organizate sub egida FMR, indiferent 

de caracterul competitiei ( amical sau oficial ). Penalitatea sportiva este intre 200 ron si 

1000 ron. 

 30.3 In cazul in care jucatorul sau oficialul scuipa in directia unei persoane, 

coechipier sau adversar in timpul sau cand jocul este intrerupt, acesta se sanctioneaza cu 

suspendare de 8-12 etape daca abaterea disciplinara se savarseste la competitiile 

locale si intre 2 si 6 luni daca abaterea disciplinara se savarseste la competitiile 

nationale. Suspendarea in termeni calendaristici se aplica pentru toate competitiile 

desfasurate sub egida FMR indiferent de caracterul acestora ( amical sau oficial ). 

Penalitate sportiva min. 50 ron – max. 250 ron.  

Scuipatul in semn de protest,  se sanctioneaza cu minim 2 – maxim 4 etape daca fapta 

a fost savarsita in timpul competitiilor locale si o luna daca fapta a fost savarsita in 

timpul competitiilor nationale. 

 Penalitate sportiva in acest din urma caz se incadreaza intre  50 ron si 200 ron.  

 30.4 In caz de lovire cu palma, cotul, bratul, piciorul sau comiterea unui fault 

grosolan,atac prin imprudenta ori calcarea adversarului in mod intentionat, daca nu s-a 

produs vatamare fizica se sanctioneaza cu suspendare 2-5 etape, daca fapta a fost 

savarsita atata la competitiile locale cat si la competitiile nationale. Penalitate sportiva 
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de min. 50 ron – max. 150 ron ;Dispozitia deroga de la dispozitiile art 10.8. 

- daca s-a produs vatamare fizica se sanctioneaza cu suspendare 4-10 etape daca 

abaterea a fost savarsita in campionatul local si de la 2 la 4 luni daca vatamarea a fost 

savarsita in competitiile nationale. Penalitate sportiva de min. 50 ron – max. 250 

ron ;Dispozitiile prezentei teze se coroboreaza cu dispozitiile art 10.8 

- daca s-a produs vatamare fizica grava se sanctioneaza cu suspendare 6- 16 etape daca 

abaterea disciplinara s-a savarsit in timpul competitiilor locale si de la 4 luni la 8 luni daca 

abaterea disciplinara s-a savarsit in timpul competitiilor nationale. Penalitate sportiva min. 

50 ron – max. 500 ron. Suspendarea pe termeni calendaristici se aplica in toate 

competitiile organizate sub egida FMR indiferent de caracterul acestora (amical sau oficial) 

Dispozitiile prezentei teze se coroboreaza cu dispozitiile art. 10 .8 

 30.5 Incaierarea consta in comiterea de brutalitati, loviri si alte violente in care sunt 

implicate cel putin 3 persoane. Participarea la incaierare se sanctioneaza cu suspendare 

intre 8 si 24 de etape sau excludere daca abaterea disciplinara a fost savarsita in 

campionatul local si suspendare de pana la 2 ani sau excludere daca abaterea 

disciplinara a fost savarsita in timpul competitiilor nationale. Prezenta teza se aplica 

atata pentru jucatori/antrenori cat si pentru oficiali 

  Penalitatea sportiva este de min. 200 ron – max. 2000 ron. Dispozitiile prezentului 

articol se coroboreaza cu dispozitiile art. 10.8 

 30.6 Orice persoana care a incercat sa previna incidentele, sa-i apere pe altii sau 

sa-i desparta pe cei aflati in incaierare nu va fi sanctionata. 

  

Art. 31. Coruptia. Integritatea Competitiei. 

 31.1 Persoana care ofera, promite sau acorda un avantaj nejustificat unui organ al 

Federatiei de Minifotbal din Romania sau Comitetului de Organizare, Comisiei de 

Disciplina, a unui arbitru, jucator, oficial sau altei persoane care se afla sub incidenta 

acestui regulament, in nume propriu sau al unui tert, in scopul de al determina sa incalce 

statutele sau regulamentele, va fi sanctionata cumulativ dupa cum urmeaza: 

a) penalitate sportiva in valoare de 500 ron 

b) interzicerea oricarei activitati legate de minifotbal pe o perioada de 2 ani de zile. 

c) retrogradarea echipei apartinatoare daca este cazul. 
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 31.2 Nici o reclamatie cu privire la trucarea unui meci nu poate avea incidenta 

asupra rezultatului sportiv al unei competitii sau al meciului in chestiune, daca ea a fost 

depusa dupa disputarea fazei respective a competitiei. Pe cale de consecinta meciul 

respectiv nu va putea fi rejucat. 

 31.3 Oricine conspira sau face intelegeri pentru a influenta rezultatul unui joc intr-o 

maniera incompatibila cu etica sportiva si principiile de conduita prevazute in 

regulamentele Federatiei sau deciziile CEX va fi sanctionat cu interzicerea oricarei 

activitati in materie de minifotbal pe o perioada de 1-2 ani cu o penalitate sportiva de 1000 

ron. 

 31.4 Daca Comisia de disciplina considera, in evaluarea cauzelor, ca sanctiunea 

suspendarii este insuficienta, atunci va putea aplica una din celelalte sanctiuni prevazute 

in partea generala la art. 10. 

 31.5 Jucatorii, oficialii, antrenorii sau alte persoane vor avea drept de joc in 

competitie, doar dupa ce isi ispasesc suspendarile primite si achita penalitatea sportiva la 

Comisia de Organizare. 

 

Titlul II 

Abateri si sanctiuni aplicabile Jucatorilor, oficialilor 

 Art. 32. Abateri sanctionate cu avertisment ( cartonas galben ) de arbitru  

 32.1 Un jucator este avertizat si i se acorda cartonasul galben atunci cand comite 

una din urmatoarele abateri: 

a)  se face vinovat de comportare nesportivă 

b)  își manifestă dezaprobarea prin gesturi sau vorbe, 

c)  încalcă cu persistență regulile de joc, 

d)  intârzie reluarea jocului, 

e)  nu respectă distanța prevăzută de regulament la executarea unei lovituri de la margine, 

de la colț, libere sau de pedeapsă, intră sau reintră pe terenul de joc fără permisiunea 

arbitrului, părăsește suprafața de joc fără permisiunea arbitrului (cu excepția jucătorilor 

accidentați). 

f)  simularea 

g) alunecare la adversar, daca nu pune in pericol integritatea jucatorului 
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 32.2 Daca actualul regulament nu prevede o situatie de exceptie in care se 

precizeaza expres care este penalitatea sportiva (in acest caz penalitatea sportiva expres 

precizata se aplica cu intaietate ) atunci penalitatea sportiva pentru faptele de la prezentul 

articol este stabilita intre min. 10 ron.  

Art. 33. Abateri sanctionate cu eliminare ( cartonas rosu ) de arbitru 

 33.1 Un jucator trebuie eliminat de arbitru pentru savarsirea uneia din urmatoarele 

abateri prevazute de Legile Jocului : 

a)  se face vinovat de greșeală gravă (forță excesivă, brutalitate împotriva unui adversar 

când își dispută mingea), 

b)  se face vinovat de comportare violentă, 

c)  scuipă un adversar sau orice altă persoană, 

d)  folosește vorbe sau gesturi jignitoare injurioase sau grosolane, 

e)  joacă mingea în mod voit cu mâna împiedicând echipa adversă să marcheze gol, 

f)  oprește un adversar care se deplasează către poarta adversă având o situație clară de 

a marca printr-o greșeală care se sancționează cu o lovitură liberă sau cu o lovitură de 

pedeapsă (7m), 

g)  primește al 2-lea avertisment în timpul aceluiași joc. 

h) loveste cu palma, bratul, piciorul, cotul sau calca in mod voit un adversar 

 33.2 Daca actualul regulament nu prevede o situatie de exceptie in care se 

precizeaza expres care este penalitatea sportiva (in acest caz penalitatea sportiva expres 

precizata se aplica cu intaietate) atunci penalitatea sportiva pentru faptele de la prezentul 

articol este in valoare de min. 50 lei – max. 1000 lei, cu exceptia dispozitiilor art. 33 lit. e si 

g pentru care penalitatea sportiva este de minim 10 ron. In acelasi sens daca atat in 

partea generala cat si in partea speciala nu exista vreo dispozitie care priveste 

suspendarea ca sanctiune principala indiferent daca este prevazuta pe langa o sanctiune 

complementara (penalitate sportiva) atunci sanctiunea specifica este de minim doua 

etape suspendare -maxim excludere.  Cu exceptia dispozitiilor art. 33 lit. e si g pentru 

care se aplica sanctiune de 1 etapa si o penalitate sportiva de minim 10 ron.  

 33.3 Arbitri au obligatia consemnarii in raportul de arbitraj (dupa caz raport 

suplimentar) cu exactitate a faptelor si sanctiunilor disciplinare luate (cartonas galben sau 

rosu ). In ceea ce priveste greselile de joc Comisia de disciplina nu se poate sesiza din 
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oficiu. In acest sens deciziile disciplinare luate de arbitru pe terenul de joc sunt definitive si 

irevocabile si nu pot fi revizuite. Pot fi revizuite deciziile luate prin identificarea gresita a 

unui jucator. 

 33.4 Comisia de disciplina si Comisia de organizare se poat insa autosesiza in ceea 

ce priveste faptele prevazute in partea generala cat si in cea speciala, fapte care nu au 

fost trecute in raportul de joc daca se considera ca este necesar acest lucru. 

  

 Art.34.  Participarea neregulamentara la un joc 

 34.1 Un jucator care participa la un joc oficial in echipa altei formatii inscrise in 

competitie decat cea la care este legitimat se sanctioneaza cu suspendare de la 4 la 8 

etape.  

 34.2 Refuzul unui jucator, antrenor sau alt oficial de a parasi de indata terenul de 

joc sau banca de rezerve dupa ce a fost eliminat de arbitru fapt ce a determinat intarzierea 

sau oprirea jocului se sanctioneaza cu o suspendare de la 1-3 etape pentru jucatori si de 

1 luna pentru oficiali, la care se adauga o penalitate sportiva de 100 ron. 

 34.3 Fapta jucatorului de rezerva, antrenorului sau altui oficial de a intra in terenul 

de joc fara incuviintarea arbitrului sau in mod neregulamentar, in scopul de a intrerupe, 

intarzia sau perturba jocul ori pentru a obtine un avantaj pentru echipa proprie, se 

sanctioneaza cu o suspendare de 2-5 etape daca este jucator sau antrenor si cu o 

sanctiune de o luna daca este oficial la care se adauga o penalitate sportiva de 150 ron. 

 34.4 Fapta persoanelor aflate pe banca de rezerva de a arunca in teren, in timpul 

desfasurarii jocului o minge sau un alt obiect, in scopul de a intrerupe, perturba, intarzia 

jocul sau de a creea un avantaj pentru echipa proprie se sanctioneaza cu o etapa 

suspendare atat pentru jucator, antrenori cat si pentru oficiali precum si cu o penalitate 

sportiva de 30 ron. 

 

Titlul III 

Abateri si sanctiuni aplicabile echipelor 

 Art. 35. Comportarea neregulamentara a echipei 

 Urmatoarele fapte constituie comportare neregulamentara a echipei : 

a)  cand trei jucatori sunt eliminati intr-un joc 
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b)  cand mai multi jucatori ai aceleiasi echipe ameninta sau intimideaza un arbitru. 

In situatia literei b) a prezentului articol se vor aplica sanctiunile prevazute in partea 

speciala pentru amenintare/constrangere/lovituri sau alte violente. 

 

 Art. 36. Neprezentarea, retragerea de pe teren, refuzul de a relua jocul  

Competitii Nationale si Regionale.  

1. O echipa care se retrage de pe teren in timpul unei competitii Nationale  (Campionat 

regional, Turneu Final al Campionatului National, Cupa Romaniei, Campionatul National 

Firme si Institutii, Campionatul National Old Boys sau alte competitii), organizat de 

Federatia de Minifotbal, va fi imediat exclusa din competitie, toate rezultatetele inregistrate 

pana in momentul retragerii se anuleaza si rezultatele se omologheaza cu 3-0 pentru 

echipa adversa. 

2. Echipei in cauza se ridica dreptul de a participa la orice competitie nationala organizata 

de Federatie pe o perioada de un an. Penalitatea sportiva acordata echipei este de 1.500 

lei si va fi achitata de echipa penalizata in maxim 30 zile de la data comunicarii deciziei de 

catre comisia competenta. In cazul in care echipa se desfiinteaza, valoarea penalitatii va fi 

achitata de organizatorul local in termenul stabilit mai sus, sau dupa caz de jucatorii 

inscrisi pe tabelul nominal de participare la competitia respectiva, daca se dovedeste cu 

probe clare ca a fost implicat in incidentul respectiv. 

3. Jocurile din competitiile nationale vor începe la ora stabilită de organizatori. Dacă una 

sau ambele echipe nu se prezintă la stadion, întârzie sau nu prezintă documentele de 

identificare a jucatorilor (legitimatiile; pasaport, act identitate, etc.) jucătorilor în maximum 

10 minute de la ora stabilită, ori se prezintă cu mai puţin de 4 jucători legitimaţi cu drept de 

joc, arbitrul va fluiera sfârşitul jocului şi va consemna în raportul de arbitraj situaţia, 

urmand a se aplica prevederile din prezentul Regulament. 

4. Neprezentarea la un joc oficial din campionatul regional sau national intarzierea la joc 

peste termenul regulamentar, maxim 10 minute de la ora si data stabilită se sanctioneaza 

cu pierderea jocului prin forfait, 3-0. pentru faptele din prezentul aliniat penalitatea sportiva 

este de 300 ron. 

5. În  lipsa  arbitrului,  neprezentarea  se constată, în ordine, de următoarele persoane: 
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a) arbitrii asistenţi, observator sau organizator 

6. Daca un joc este intrerupt din cauza ca o echipa ramane pe terenul de joc cu mai putin 

de cat numarul minim de jucatori stabilit prin regulament (3+1) jocul este omologat atfel:  

a) 3 - 0 in favoarea echipei adverse, daca diferenta de goluri din acel moment este mai 

mica de 3 goluri.  

b) cu rezultatul existent in acel moment pe terenul de joc daca diferenta este mai mare de 

3 goluri.  

7. Dacă o echipă nu prezintă documentele de legitimare la competitiile regioanle sau 

nationale in teremnul stabilit de prezentul regulament (Tabel nominal, Carte identitate 

jucatori) la jocul programat, echipa in cazua pierde jocul cu 3-0. Pentru faptele prevazute 

la prezentul aliniat penalitatea sportiva si sanctiunea este de 100 ron. 

8. O echipa are drept de a folosi la jocurile din competitiile regioanle sau nationale, doar 

acei jucatori, care sunt inregistrati conform regulamentului de organizare a Competitiei la 

care participa pe Tabelul nominal de participare si care au asupra lor un act de identificare 

in original (carte identitate, pasaport). 

9. La competitiile nationale/ regionale o echipa care refuza sa joace un joc sau sa continue 

jocul care a inceput sau refuza sa se prezinte pentru continuarea unui joc intrerupt in 

teremnul stabilit de regulament 3 min, va fi sanctionata cu pierderea jocului la prima 

abatere cu 3-0 si depunctare cu 3 p in clasament. La a doua abatere echipa pierde jocul 

cu 3-0 si suporta o depunctare in clasament de 6 p. Depunctarea se aplica inaintea 

programarii urmatorului joc al echipei. Pentru faptele prevazute la prezentul aliniat 

penalitatea sportiva este 1.000 ron. In continuare se vor aplica (dupa caz) si alte prevederi 

stabilite de regulamentele in materie. 

10. Parasirea unei competitii regionale sau nationale de catre o echipa pe parcursul 

desfasurarii ei (cu exceptia situatiilor de forta majora), actiune care afecteaza imaginea 

intrecerii sau stabilirea ierarhiilor sportive si/sau aduce prejudicii de imagine de organizare 

sau de ordin material organizatorilor, se va sanctiona echipa in cauza cu 1.000 de lei si 

echipa va fi exclusa din competitie. Toate rezultatetele inregistrate pana in momentul 
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retragerii se anuleaza si se omologheaza cu (3-0) pentru echipele adverse. Jucatorii 

validati la startul competitiei (in baza Tabelul nominal de participare) se suspenda 1 an de 

zile din toate competitiile nationale si locale organizate sub egida FMR. Echipa va putea 

reveni in competitia locala (dupa 1 an) daca face dovada platii.  

11. În  lipsa  arbitrului,  neprezentarea  se constată, în ordine, de următoarele persoane: 

a) arbitrii asistenţi, observator de joc sau organizatori 

 Art. 37. Alte fapte care incalca obligatiile echipelor de a organiza fiecare joc in 

conformitate cu Regulamentele si Legile Jocului de minifotbal 

 37.1 Folosirea in jocurile oficiale a unui jucator aflat sub influenta bauturilor 

alcoolice, fapta constata de arbitru, observator sau organizator se sanctioneaza astfel: 

a) avertisment daca starea a fost descoperita anterior jocului iar cel in culpa nu a mai jucat 

b) ridicarea dreptului de joc a jucatorului in cauza, in cazul refuzului parasirii terenului de 

joc, se aplica prevederile art. 35.2 

 37.2 Neplata baremurilor cat si a altor penalitati duce la neprogramarea echipei in 

cauza pentru etapa urmatoare cu exceptia cazului cand comisia de disciplina se afla inca 

in judecarea curenta a cazului. Dupa hotararea comisiei de disciplina regula se aplica 

intocmai. 

 37.3 Folosirea intr-un joc oficial a unui jucator/persoana neinscrisa in raportul de 

arbitraj, nelegitimat  se sanctioneaza cu pierderea jocului prin forfait si prin aplicarea a 

sanctiunii scaderii unui numar de 3 puncte. In caz de recidiva sanctiunea scaderii de la 3 

puncte se dubleaza. In continuare se aplica prevederile regulamentului de organizare. 

  

Titlul IV 

Sanctiuni aplicabile organizatorilor locali/mebrilor FMR 

 

 Art.38 Nerespectarea deciziilor Comitetului Executiv/ Dispozitiilor Satutelor/ 

Regulamentelor/ Legilor Jocului  

 38.1 Organizatorul local care prin activitatea sa deroga de la obligativitatea 

dispozitiilor regulamentare interne sau internationale ( regulamente sau decizii ale 

federatiei europene sau mondiale unde FMR este afiliata ), fie ca deroga cu intentie sau 
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din culpa sau fie ca se afla intr-o eroare de interpretare a dispozitiilor cu caracter 

imperativ, va fi sanctionat de Comisia Nationala de Disciplina, conform Procedurii 

Disciplinare  

 38.2 Sanctiunile precizate in Deciziile Comitetului Executiv / Regulamentul de 

organizare sau alte regulamente sau proceduri cu caracter intern si international se aplica 

intocmai si cu prioritate. 

 38.3  Daca normele precizate in art.40.1 nu sunt insotite si de sanctiuni specifice, 

atunci Comisia Nationala de Disciplina va aplica dispozitiile din Regulamentul de 

Organizare, din  Regulament disciplinar sau din cuprinsul deciziilor CEX ale FMR. 

 38.4 In stabilirea sanctiunii aplicabile organizatorului local, Comisia Nationala de 

Disciplina va tine cont daca abaterea disciplinara a fost savarsita cu intentie 

directa/indirecta din culpa sau dintr-o eroare grava. Daca, in speta, Comisia Nationala de 

Disciplina ajunge la concluzia ca organizatorul local s-a aflat intr-o  eroare de interpretare 

a dispozitiilor regulamentelor/deciziilor prevazute la art 40.1, Organizatorul local va scapa 

de orice raspundere disciplinara. 

 38.5  In individualizarea sanctiunii, Comisia Nationala de Disciplina va aplica si 

regulile circumstantelor atenuante, agravante, a concursului de circumstante sau regulile 

concursului de abateri sau ale recidivei, cu tot cu procedura de aplicare a sanctiunii in 

aceste cazuri. 

 38.6 Daca dintr-o grava neglijenta, intr-o materie care tine de competenta exclusiva 

a organizatorului local ( legitimari in format electronic, transferuri de jucatori, validare de 

tabel pentru competitiile regionale sau nationale ), o alta persoana savarseste abateri 

disciplinare de genul : legitimari abuzive prin intrebuintarea de date incorecte sau de 

falsuri cu scopul de a obtine in mod fraudulos dreptul de joc pentru un jucator, 

Organizatorul local va raspunde in solidar pentru grava neglijenta cu autorul faptei. Si in 

acest caz Comisia Nationala de Disciplina va aplica dispozitiile Regulamentului de 

organizare, regulmentului Disciplinar sau dispozitiile Comitetului Executiv al Federatiei. 

 38.7 Daca fapta precizata la art. 40.6 este savarsita de organizatorul local fara 

concursul sau prin alte persoane, atunci el va fi singurul raspunzator pentru care se va 

aplica sanctiunea specifica din regulamentele precizate la art. 40.1. 
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 38.8 In cazul savarsirii abaterilor disciplinare de catre organizatorii locali, pe langa 

sanctiunile prezente in regulamentele in vigoare, abaterile disciplinare vor fi sanctionate 

conform Statutului FMR, deciziilor CEX, si a normelor disciplinare emise de Federatia 

Europeana si/sau federatia Mondiala precum si a comisiilor abilitate din cadrul acestor 

federatii la care Romania este afiliata. 

 

 Art.39. Refuzul sau omisiunea aplicarii hotararii 

 39.1 Orice persoana sau echipa care avea obligatia respectarii si ducerii la 

indeplinire a unei hotarari date de Comisia de disciplina va fi sanctionata cu o penalitate 

sportiva suplimentara de 100 ron si se va acorda un termen pentru respectarea sau 

ducerea la indeplinire a hotararii.  

 39.2 Daca situatia de mai sus vizeaza exclusiv o echipa pe langa penalitatea 

sportiva se va adauga si masura scaderii unui numar de cel putin trei puncte din cele 

adunate in campionat/competitii la care participa echipa.  

39.3 Daca nici acest din urma termen nu a fost respectat, atunci daca situatia 

vizeaza un jucator acesta va fi suspendat conform regulilor generale din partea generala, 

suspendare care va putea fi aplicata si in sezonul urmator daca este cazul, sau, daca se 

considera ca masura suspendarii nu este deajuns se poate aplica masura excluderii din 

activitatea competitionala. 

 In situatia in care in culpa se afla o echipa, atunci organizatorul local  nu va mai 

avea dreptul de a inscrie echipa respectiva la competitiile nationale si va anunta in 

prealabil Comitetul Executiv asupra deciziei Comisiei Locale. 

Art.40 Sanctiuni aplicabile Observatorilor si Oficialilor Federatiei 

40.1 Observatorii delegati de catre CEX al FMR la competitii locale, regionale sau 

nationale vor putea fi sanctionati cu suspendare de la oficierea unor jocuri pe o perioada 

de timp determinata  sau cu ridicarea definitiva a licentei de observator, daca acestia 

savarsesc abateri disciplinare grave care cad sub incidenta dispozitiilor art. 31. Coruptia 

/Integritatea competitiei din prezentul Regulament. 

 40.2 In cazul Observatorilor Procedura Discipinara va fi asigurata de Comisia 

Nationala de Disciplina.  
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 40.3 DELEGARILE LA OBSERVARI vor trebui obligatoriu confirmate de CEX al 

FMR care are competenta stabilirii listei de observatori. 

40.4 Arbitrii care oficiaza meciuri in competitiile organizate sub egida FMR, vor 

putea fi sanctionati de Comisiile de organizare a competitiilor unde oficiaza. 

40.5 Sanctiunile specifice arbitrilor sau suspendarea acestora de la oficierea unor 

jocuri, sunt stabilite prin regulamentele Comisiei Nationale de Arbitraj. 

40.6 In situatia in care savarseste o abatere disciplinara unul din Directorii regionali 

sau din expertii federatiei, ei vor putea fi cercetati disciplinar doar de membrii CEX al FMR. 

40.7 Daca cel ce savarseste abaterea disciplinara este un membru CEX al FMR, 

atunci el poate fi sanctionat conform Statulului sau de catre Adunarea Generala a 

Federatiei. 

40.8 In cazul punctului 40.7 hotararile CEX sunt definitive si executorii.  

 

Art. 41 Norme de coroborare 

 41.1 Prezentul Regulament Disciplinar se completeaza pe cale de consecinta cu 

dispozitiile regulamentului de Organizare, Regulamentului de Joc, cu dispozitiile 

Hotararilor CEX, precum si cu dispozitiile organelor federatiilor internationale la care 

Romania este afiliata ( WMF si EMF ). 

 41.2 Comitetul Executiv  al FMR va putea oricand modifica/completa  prevederile 

Regulamentului disciplinar. 

 41.3 In caz de conflict pozitiv intre normele prezentului regulament disciplinar si 

normele regulamentului de organizare sau dispozitiile CEX ale FMR intaietate vor avea 

dispozitiile deciziile CEX si dispozitiile regulamentului de Organizare. 

 41.4 Sanctiunile pronuntate de Comisiile de discipina locale si care au ca obiect un 

numar de etape de suspendare se aplica doar in competitia unde s-a savarsit abaterea 

disciplinara, cu exceptia sanctiunilor date pentru abateri disciplinare de conduita, grave, 

care se vor aplica si in competitiile nationale. 

 41.5 Sanctiunile pronuntate de Comisiile de disciplina locale si care au ca obiect 

unitati temporale ( luni/ani) se aplica in toate competitiile organizate de FMR, fie ca este 

vorba despre campionat local, competitie cu caracter amical organizata sub egida FMR, 

competitie regionala, nationala sau competitie internationala.  
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 41.6 Sanctiunile pronuntate de Comisiile de disciplina regionale si care au ca obiect 

un numar de etape de suspendare, se aplica cu prima competitie regionala sau nationala 

la care participa echipa. 

 41.7 Sactiunile pronuntate de Comisiile de disciplina regionale si care au ca obiect 

unitati temporale ( luni/ani) se aplica in toate competitiile organizate de FMR, fie ca este 

vorba despre campionat local, competitie cu caracter amical organizata sub egida FMR, 

competitie regionala, nationala sau competitie internationala. 

 41.8 Sanctiunile pronuntate de Comisia Nationala de Disciplina  in cadrul 

competitiilor organizate de FMR la nivel national  si care au ca obiect un numar de etape 

de suspendare, se aplica incepand cu prima competitie nationala sau regionala la care 

participa echipa. 

 41.9 Sanctiunile pronuntate de Comisia Nationala de Disciplina  in cadrul 

competitiilor organizate de FMR la nivel national  si care au ca obiect  unitati temporale ( 

luni/ani) se aplica in toate competitiile organizate de FMR, fie ca este vorba despre 

campionat local, competitie cu caracter amical organizata sub egida FMR, competitie 

regionala, nationala sau competitie internationala. 

 

TITLUL VI 

Procedura Disciplinara 

-CONTESTATII COMPETITII NATIONALE SAU REGIONALE- 

 42.  In cazul in care se constata, intr-un joc de campionat national sau regional prin 

depunerea unei contestatii din partea echipei adverse sau printr-o autosezizare a Comisiei 

de Organizare ca echipa contestata a folosit unu sau mai multi jucatori fara drept de joc in 

partida respectiva, echipa contestata va suporta sanctiunile din prezentul regulament.  

42.1. Echipele pot introduce contestatii impotriva omologarii jocurilor cu rezultatul de pe 

teren, astfel: 

a. inaintea inceperii jocului, daca se contesta dreptul de joc al unuia sau al mai multor 

jucatori din echipa adversa, inscrisi in raportul de arbitraj, mentionandu-se clar motivele.  
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b. in pauza sau cel mult 10 minute de la terminarea jocului, dar inainte ca delegatii sa fi 

semnat Raportul de joc si inainte ca arbitrul sa restituie delegatiilor documentele de joc / 

legitimatiile jucatorilor. Daca au trecut cele 10 minute, iar documentele jucatorilor au fost 

ridicate, contestatia nu se mai ia in considerare. 

c. In cazul contestatiei pentru substituire, arbitrul va solicita jucatorului sa-si inscrie datele 

personale in raportul de joc si va lua masuri pentru a se fotografia impreuna cu jucatorul 

contestat. Contestatiile introduse tardiv sau in afara intervalului de timp stabilit de 

regulament se resping ca neregulamentare. 

d. jucatorii contestati sunt obligati sa se prezinte din oficiu, in fata Comisiei de disciplina, la 

prima sedinta dupa ce au fost contestati. In cazul competitiilor tip turneu, aceasta se va 

desfasura intr-o ora de la terminarea jocului. Neprezentarea jucatorului la comisie se 

considera acceptarea vinovatiei si se sanctioneaza ca atare. 

e. introducerea in teren, a unui jucator care nu este legitimat la echipa respectiva, care nu 

are drept de joc pentru jocul respectiv sau care a obtinut legitimarea / transferul prin 

incalcarea normelor in vigoare, folosind date inexacte sau alte procedee de inducere in 

eroare a comisiilor abilitate, va duce la pierderea jocului la ,,masa verde”, rezultatul 

omologandu-se cu 6-0 in favoarea echipei adverse (competitii locale), in urma depunerii 

unei contestatii sau in urma autosesizarii comisiilor de resort. La competitiile nationale, 

echipa in cauza va pierde toate jocurile cu 3-0, in care jucatorul contestat a evoluat si in 

care el nu avea drept de joc, fapt si dovedit.  Penalitatea sportiva pentru echipa in culpa 

este intre 50 si 150 de lei in competitiile locale si 200 de ron in competitiile nationale, 

pentru fiecare abatere disciplinara constatata si dovedita. 

f. In cazul substituirilor de jucatori, rezultatele vor fi omologat cu 6-0  in competitiile locale 

si cu scorul de 3-0 la competitiile nationale, doar in partidele in care s-a depus o 

contestatie privind substituirea de jucatori. Penalitatea sportiva pentru echipa in culpa este 

de 250 de ron pentru fiecare caz de substituire dovedit. 

g. Dacă un jucător nu are drept de joc și se demonstrează în urma unei contestații acest 

lucru, echipa respectivă va pierde toate jocurile în care jucătorul in cauza a fost trecut pe 

raportul de joc si a evoluat, rezultatul omologat fiind scorul de 6-0 in favoarea echipei 
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adverse la competitiile locale si 3-0 la competitiile nationale. Penalitatea sportiva pentru 

echipa in culpa, in competitiile locale este intre 50 si 100 ron iar in competitiile nationale 

200 ron. 

42.2 Delegatul echipei care contestă dreptul de joc al unui jucător este obligat să depună 

acte doveditoare în susținerea contestației in termen de o ora dar nu mai tarziu de 

programarea urmatorului joc al echipei contestate. În caz contrar, contestația rămâne 

neîntemeiată. 

42.3 Organizatorii vor lua în considerare doar contestațiile făcute în scris pe raportul de 

joc, în termenele menționate in articolul 42 din prezentul Regulament si cu achitarea taxei 

de contestatie stabilita de comisiile de organizare locale pentru competitiile locale si de 

250 de ron pentru competitiile nationale. 

42.4 Daca obiectul unei contestatii depuse excede dispozitiilor prezentului articol, speta va 

fi solutionata de catre Comisia de organizare competenta. 

  43. Termene. Modul de introducere a contestatiilor. Caile de atac. Calculul 

termenelor. 

a) Contestatiile pot fi introduse inainte, la pauza sau imediat dupa terminarea jocului 

(in maxim 10 minute), cu conditia ca arbitrul/observatorul de joc dupa caz,  sa fi fost 

anuntat in prealabil privind depunerea unei contestatii iar aceasta sa se incadreze inainte 

de semnarea raportului de joc si predarea documentelor oficiale de joc catre echipele 

participante. Echipa care formuleaza o contestatie este obligata sa depuna toate probele, 

inscrisurile, etc pe care se bazeaza ca poate demonstra culpa jucatorului / echipei 

contestate. Arbitrul trebuie sa fie instiintat in prealabil privind intentia depunereii unei 

contestatii. Acesta este obligat sa aduca la cunostinta tuturor celor implicati si sa convoace 

ambii delegati si jucatorul contestat (acesta, doar in caz de substituire). Contestatia va fi 

intocmita in prezenta acestora. Daca cineva refuza prezenta, arbitrul/observatorul de joc 

va mentiona acest aspect in raport. La final, toti (arbitri, delegatii echipelor, jucatorul in 

cauza) sunt obligati sa semneze de luare la cunostinta. Se va mentiona exact de catre 

arbitru, momentul depunerii. Contestatia poate fi intocmita, semnata si depusa doar de 

una din persoanele inscrise in Raportul de joc, in urmatoarea ordine: delegat, antrenor, 

capitan de echipa (sau o alta persoana al carei nume si semnatura apare pe raportul de 
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joc). Comisia de disciplina nu este obligata sa caute probe suplimentare, in acest sens, 

cercetarile se vor face in baza probelor depuse pana la inceperea dezbaterilor Comisie de 

disciplina. Jucatorul contestat pentru substituire este obligat sa participle la sedinta 

comisiei de disciplina. Lipsa sa se va considera ca si o recunoastere a vinovatiei. 

b) In situatia in care contestatia vizeaza o abatere disciplinara specifica unor 

competitii organizate de FMR sau sub egida FMR la nivel local ( campionat regular sau 

cupe/turnee cu caracter amical ),  Comisiile de disciplina competente au obligatia 

solutionarii sesizarilor pana la desfasurarea urmatoarei etape, in cazul campionatului 

regular sau pana la desfasurarea urmatoarei faze competitionale in cazul cupelor si 

turneelor cu character amical.  Sesizarea se poate depune inainte de desfasurarea etapei, 

in timpul desfasurarii etapei sau imediat dupa desfasurarea acestei etape dar fara a se 

depasi termenul de 10 min. 

c) In situatia in care contestatia vizeaza o abatere disciplinara specifica unor 

competitii organizate de FMR prin Directiile regionale ( turnee de campionat regional ) 

Comisiile de disciplina competente au obligatia solutionarii sesizarilor de urgenta, pana in 

urmatoarea etapa a desfasurarii competitiei/urmatorul meci pe care trebuie sa-il 

desfasoare echipa in culpa sau, in caz exceptional,  cel mai tarziu pana la incheierea 

desfasurarii competitiei daca natura sesizarii permite o astfel de amanare. 

d) In situatia in care contestatia vizeaza o abatere disciplinara specifica unor 

competitii organizate de FMR la nivel national ( Turnee finale de campionat national/ 

campionatul firmelor si institutiilor/campionatul old boys sau alte competitii cu character 

national care vor apare in calendarul Federatiei de profil) Comisiile de disciplina 

competente au obligatia solutionarii sesizarilor de urgenta, pana la urmatoarea etapa a 

desfasurarii competitiei/ urmatorul meci sau, in caz exceptional, cel mai tarziu pana la 

incheierea desfasurarii competitiei sau chiar si dupa incheierea competitiei in functie de 

natura sesizarii si daca aceasta permite sau nu o astfel de amanare. La competitiile tip 

turneu, sedinta se va desfasura in maxim o ora de la sfarsitul jocului (pentru cazurile de 

urgenta), respectiv pana la sfarsitul zilei respective daca desfasurarea competitiei permite 

un astfel de termen.. 

e) In situatiile de sanctionarepe a unui organizator local, sesizarea poate fi 

introdusa oricand in termenul de un an de la savarsirea abaterii disciplinare. 
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f) In cazul in care organele executive ale FMR descopera, dupa terminarea 

desfasurarii competitiilor enumerate la art. 43 lit b), c) si d) din prezentul articol  o situatia 

de abatere de la dispozitiile regulamentelor si hotararilor FMR, care au influentat in mod 

concret rezultatul acestor competitii, cauzele vor putea fi analizate si ulterior, in mod cu 

totul exceptional, pana la inceputul sezonului competitional urmator, prin autosesizare, 

urmandu-se a se aplica in speta hotararile CEX ale FMR. 

g) Deciziile luate in prima faza de comisiile de resort pot fi atacate in termen de 3 

zile de la comunicare, cu apel, in situatia prevazuta de art 43 lit. b), daca este vorba de 

campionat regular si in termen de o ora dar nu mai tarziu de debutul urmatoarei faze a 

competitiei/debutul urmatorului meci in cazul competitiilor tip cupa/turneu prevazuta la art 

43 lit b) din prezentul Regulament si in termen de o ora / dar nu mai tarziu de inceperea 

urmatoarei etape a desfasurarii competitiei in situatia prevazuta de art.43 lit c) si d).  

h) Deciziile luate in apel de comisiile de resort nu mai pot fi atacate cu recurs fiind 

definitive si executorii. 

i) Deciziile definitive si executorii pot fi atacate cu revizuire in termen de un an de la 

comunicarea hotararii, la CEX al FMR. Dupa trecerea termenului de un an, caile de atac in 

materia revizuirii vor fi respinse ca inadmisibile. 

j) Toate termenele se calculeaza de la comunicare si nu de la pronuntare. 

Comunicarea se poate face prin orice mijloc aflat la dispozitie, prilej cu care se va face un 

proces verbal cu ziua/ora in care s-a realizat comunicarea. 

k) In cazul inaintarii cailor de atac, acestea vor putea fi depuse exact in modalitatea 

prevazuta de prezentul articol. 

l) Caile de atac vor putea fi depuse doar de reprezentantii legali ai echipelor care au fost 

parti, in prima instanta, intr-un litigiu.  Calea de atac introdusa de orice alta persoana ce nu 

a fost parte a unui litigiu analizat de comisiile de resort in prima faza, va fi respinsa ca 

inadmisibila. 

Art.44 Forma contestatiei si a cailor de atac 

a) Contestatia trebuie sa contina urmatoarele elemente obligatorii: 

- atributele de identificare ale echipei/persoanei care formuleaza sesizarea 

- detalierea, in fapt, a aspectelor sesizate 
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- indicarea probelor pe care se sustine contestatia; probele pot fi reprezentate de informatii 

preluate de pe platformele electronice, documente oficiale apartinand federatiei sau altor 

persoane fizice sau juridice terte, articole de presa, poze, informatii de pe platformele 

social-media proba video, dar si alte asemenea care pot fi utile, pertinente si concludente 

cauzei. Proba video este acceptata in cazul in care arbitrul a identificat in mod gresit 

persoana care a savarsit o abatere de la Legile Jocului, sau in cazul in care se urmareste 

de catre partea interesata dovedirea unei situatii in care un jucator care ar fi participat la o 

partida nu ar fi avut drept de joc pentru partida respectiva. De asemenea, tot cu proba 

video se poate demonstra si faptul ca un oficial sau antrenor care se afla in stare de 

suspendare a participat in mod nelegal la o partida sau ca un oficial, antrenor sau jucator 

nu ar fi respectat interdictia data de comisia de disciplina competenta. 

 Nu se pot demonstra cu proba video greselile de arbitraj care tin exclusiv de 

curgerea unor faze ale jocului ca : validarea sau invalidarea unui gol, parasirea 

spatiului de joc de catre minge, jucarea mingii cu mana in mod neregulamentar si 

alte asemenea situatii. 

De asemenea, Comisiile de disciplina au competenta de a sanctiona abaterile grave care 

nu au fost sanctionate de arbitru si in privinta carora exista probe video din mai multe 

unghiuri sau alte probe concludente. Tot pe baza probei video, comisiile de disciplina au 

competenta de a indrepta erorile aparute in deciziile disciplinare ale arbitrilor, in ceea ce 

priveste identificarea gresita a persoanei care a savarsit o abatere disciplinara. 

 Probele trebuie sa fie utile cauzei disciplinare, pertinente si concludente. 

O proba este utila cauzei cand prin administrarea ei se poate ajunge la rezolvarea 

cauzei. 

O proba este pertinenta atunci cand aceasta provine de la o parte care justifica un 

interes sau daca a fost solicitata de comisia de disciplina. 

O proba este concludenta atunci cand prin administrarea ei se poate lamuri cauza sub 

toate aspectele. 

 Pentru a putea fi administrata proba trebuie sa fie in mod cumulativ utila, pertinenta 

si concludenta. 

 Probele nu au o valoare dinainte stabilita si nu pot fi obtinute prin mijloace care 

contravin ordinii de drept. 
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- semnatura si data celui care sesizeaza, persoana fizica sau reprezentantul echipei,- 

ambele in forma olografa. 

  b) Caile de atac promovate trebuie sa contina urmatoarele elemente obligatorii: 

- atributele de identificare ale echipei/persoanei care formuleaza calea de atac 

- atributele de identificare ale hotararii atacate (cine a emis hotararea, cand a fost emisa, 

in ce materie) 

- critica elementelor atacate din hotararea care se supune caii de atac 

- probele aduse in sustinerea caii de atac 

- semnatura si data celui care depune calea de atac, antrenor, capitan de echipa sau alta 

persoane oficiala trecute in raportul de joc, toti in forma olografa. 

c) revizuirea promovata trebuie sa contina urmatoarele elemente obligatorii: 

- atributele de identificare ale echipei/persoanei care formuleaza calea de atac 

- precizarea indeplinirii termenului de un an de zile raportat la momentul comunicarii 

hotararii ramase definitive si irevocabile. 

- atributele de identificare ale hotararii atacate (cine a emis hotararea, cand a fost emisa, 

in ce materie) 

- critica elementelor atacate din hotararea care se supune caii de atac 

- probele aduse in sustinerea caii de atac, elemente noi care nu au fost cunoscute de 

comisiile de resort. 

- semnatura si data celui care depune contestatia, antrenor, capitan de echipa sau alta 

personae oficiala trecute in raportul de joc, toti in forma olografa 

Art. 45. Luarea deciziei in comisiile de disciplina 

a) Comisiile de disciplina sunt formate din 3-5 membri, avand in componenta un 

presedinte si un secretar. In cazul Comisiilor de disciplina de la nivel regional acestea vor 

fi constituite de cei 5 membri ai Directiei Regionale. In situatia in care unul din membrii 

comisiei de disciplina ierarhic inferioare se regaseste si intr-o comisie de disciplina care 

judeca un apel /reviziuire, acesta are obligatia de a se abtine de la judecarea apelului sau 

revizuirii. In eventualitatea in care cel care se abtine ocupa functia de presedinte al 

comisiei de apel, el va fi inlocuit doar in cauza respectiva, pe functia detinuta, de 

secretarul comisie de resort.  Sedintele se pot desfasura in prezenta a minim 3 membri din 



Federaţia de Minifotbal din România  

       Adresă poştală: Sos. Mihai Bravu 180, Bl. 221, parter Ap. 2, Sector 2 Bucuresti 
              Tel.: +40 744 548 902, email: fmr.office@yahoo.com 
             http://www.campionateminifotbal.ro 

 

 

Federaţia de Minifotbal din România  este o organizaţie născută din dorinţa de a contribui la promovarea minifotbalului la 

toate nivelurile  prin stimularea participării persoanelor de diferite vârste în competiţii sportive dedicate amatorilor. 

totalul celor 5. Deciziile se vor lua cu majoritatea simpla a membrilor prezenti. In caz de 

egalitate de opinii votul presedintelui e hotarator.  

b) Daca exista un interes in cauza, membrii comisiilor se pot abtine sau pot fi 

recuzati. In caz de abtinere sau recuzare Comisia lucreaza cu membri ramasi valizi. Nu se 

pot abtine sau recuza de la o cauza disciplinara mai mult de doi membri. Recuzarea 

membrilor comisiilor de la Directia regionala sau de la campionatul local va fi judecata de 

catre Comisia Nationala de Disciplina iar recuzarea membrilor Comisiei Nationale va fi 

judecata de CEX al F.M.R. 

c) In timpul deliberarilor se pot contura opinii unanime, majoritare sau minoritare. 

- O opinie separata este opinia contrara opiniei majoritatii membrilor, deci opinia contrara 

dispozitivului hotararii. Opinia separata poate face parte din hotarare cu conditia motivarii 

ei. Daca cel care formuleaza o opinie contrara opiniei majoritatii nu intelege sa formuleze 

opinie separata atunci se va mentiona doar ca hotararea a fost luata cu majoritate simpla. 

- O opinie concurenta este acea opinie care deroga de la opinia majoritara doar sub 

aspectul sanctiunii nu si a vinovatiei persoanei in cauza. 

Art. 46 Hotararea luata in materie disciplinara 

a) Hotararea luata in materie disciplinara va avea urmatoarele elemente obligatorii: 

- elementele de identificare pentru fiecare comisie in parte  

- data exacta a judecarii cauzei 

- verificarea competentei materiale si teritoriale 

- verificarea conditiilor de cvorum de sedinta 

- expunerea pe scurt a sesizarii si expunerea pe scurt a apararilor invocate de parti daca 

este cazul 

- incadrarea in fapt si in drept realizata de comisie 

- retinerea sau nu a vinovatiei si probarea acestui fapt 

- dispozitivul 

- caile de atac ale hotararii daca este cazul 

- semnatura presedintelui comisiei si a secretarului comisiei 

b) Hotararile comisiei au in vedere pretentiile supuse judecatii in materie 

disciplinara. Astfel, o cauza poate fi admisa sau respinsa. 
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In cazul admiterii unei sesizari sau a unei cai de atac aceasta poate fi admisa total sau 

numai partial ( in acest din urma caz urmand a se indica ce capete de cerere au fost 

admise si care au fost response ). 

In cazul respingerii unei sesizari sau a unei cai de atac aceasta va putea fi respinsa: 

- ca  nefondata daca ea nu se sprijina pe un drept subiectiv- adica pe o pretentie ce 

rezulta in urma dispozitiilor unui regulament- ( pentru a putea fi respinsa ca nefondata 

pretentia dedusa judecatii trebuie sa fi  intrat pe fond- adica sa se fi administrat probe-) 

- ca neintemeiata daca ea nu se sprijina pe un text de regulament ( nu este incadrata in 

drept sau nu exista text de regulament pentru incadrarea pretentiei ) 

- ca inadmisibila cand ea nu poate fi judecata de nici o comisie sau institutie cu activitate 

jurisdictionala  care tine de Federatia  de Minifotbal din Romania, sau cand se depaseste 

termenul de 1 an in materie de recuzare. De asemenea va fi respinsa ca inadmisibila si 

calea de atac introdusa de orice alta persoana ce nu a fost parte a unui litigiu analizat de 

comisiile de resort in prima faza. 

- ca tardiv introdusa cand sesizarea sau calea de atac a fost introdusa dupa expirarea 

termenului prevazut in prezenta procedura. 

- ca lipsita de interes cand sesizarea a fost introdusa de o persoana ce nu justifica un 

interes in cauza. 

 Art. 47- Competenta in materie disciplinara- Comisii /Autoritati competente la 

judecarea contestatiilor sau cailor de atac. 

 47.1 Contestatiile introduse in competitiile prevazute la art. 43 lit.b) sunt judecate in 

prima instanta de Comisia de disciplina din cadrul Campionatului regular sau de comisia 

de disciplina a Turneului/Cupei cu caracter amical. Apelul la hotararea acestei comisii va fi 

judecat de Comisia de disciplina de la nivelul Directiei Regionale competente teritorial. 

Hotararile date in apel sunt definitive si executorii si pot fi revizuite la CEX doar in conditiile 

prezentului regulament. 

 47.2 Contestatiile introduse in competitiile prevazute la art 43 lit c)  sunt judecate in 

prima instanta de Comisia de Disciplina a Campionatului regional. Apelul la hotararea 

acestei comisii  va fi judecat de Comisia Nationala de Disciplina. Hotararile date in apel  

sunt definitive si executorii si pot fi revizuite la CEX doar in conditiile prezentului 

regulament. 
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 47.3 Contestatiile introduse in competitiile prevazute de art 43 lit. d) sunt judecate in 

prima instanta de Comisia Nationala de Disciplina a Federatiei. Apelul  la hotararea 

acestei comisii  va fi judecat de Comitetul executiv al Federatiei. Hotararile date in apel  

sunt definitive si executorii si pot fi revizuite la CEX doar in conditiile prezentului 

regulament. 

 

Prezentul Regulament Disciplinar intra in vigoare din momentul aprobarii ei de catre 

Comitetului Executiv al Federatiei de Minifotbal din Romania. 

Aprobata in sedinta Comitetului Executiv al Federtiei de Minifotbal din Romania, in 

data de 04.06. 2019. 


