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Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Minifotbal, avand in vedere 

ansamblul Regulilor Jocului de minifotbal, tinand cont de Regulamentul de Organizare 

si Functionare al Federatiei, in acord cu dispozitiile Statutului Federatiei si tinand cont 

de propunerile tuturor membrilor fondatori ai Federatiei a adoptat urmatorul: 

„Regulament de Disciplina si Etica Sportiva” 

 

Articol Unic: 

 

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

Organizare si Functionare al FRM precum si in acceptiunea Regulamentului de 

Organizare a Activitatii de Minifotbal, se vor desfasura in baza prezentului Regulament 

de Disciplina si Etica Sportiva, a Regulamentului de Organizare si Functionare a 

Federatiei, a Regulamentului de Organizare si Desfasurare  a Competitiilor de 

Minifotbal, a Regulamentului privind Statutul, Legitimarea si Transferul Sportivilor  si a 

Regulamentului de joc- Legile Jocului-, toate acestea adoptate de Comitetul Executiv 

a FRM. 

2. Prezentul Regulament de Disciplina si Etica Sportiva are la baza Regulamentul 

de Organizare a Activitatii de Minifotbal, Regulamentul de Organizare si Desfasurare a 

Competitiilor de Minifotbal si Regulamentul de joc si este aplicabil, obligatoriu, pentru 

toate echipele participante, jucatori, oficiali si pentru toate asociatiile judetene de 

minifotbal, putandu-se da derogare doar de catre Comitetul Executiv al Federatiei de 

Minifotbal si doar in cazuri determinate de situatii cu totul exceptionale. 

3. Regulamentul de Disciplina si Etica Sportiva intra in vigoare de la data aprobarii 

de Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Minifotbal si va fi comunicat fiecarei 

asociatii judetene de minifotbal precum si fiecarui membru fondator, inclusiv tuturor 

membrilor afiliati la federatie, de indata, prin mijloace electronice. 

 4. Regulamentul  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/legitimatie de joc in campionat, apartinator 

de echipa, echipa afiliata la Federatie sau afiliata la orice structura de Asociatie 

Judeteana de Minifotbal,  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/competitiei sportive. 



 

PARTEA GENERALA 
 

TITLUL I – Introducere 
 

 

Articolul 1. Obiectul 
 

1.1 Prezentul regulament are in vedere abaterile de la regulamentele competitionale 

dupa care se desfasoara competitiile de minifotbal locale/judetene, regionale sau 

nationale, organizate sub egida Federatiei Romane de Minifotbal, precum si abaterile 

de la regulile generale ale jocului de minifotbal adoptate de Comitetul Executiv al 

Federatiei Romane de Minifotbal si care fac parte din Regulamentul de Joc. De 

asemenea, sunt individualizate si sanctiunile specifice incalcarii regulilor jocului de 

minifotbal. 

Articolul 2. Scopul Regulamentului 
 

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

Federatiei  Romane de Minifotbal. 
 

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: 

 

 Asociatiile judetene de Minifotbal si personalului comisiilor de specialitate care 

functioneaza pe langa fiecare campionat local/judetean, Directiile Regionale 

sau comisiile de specialitate nationale. Acest Regulament  are relevanta si in 

cazul membrilor CEX ai Federatiei, 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.















Articolul 5. Aplicarea in timp 
Regulamentul se aplica faptelor savarsite dupa intrarea sa in vigoare incepand cu 

data adoptarii Regulamentului de catre Comitetul Executiv al Federatiei. 
 

Articolul 6. Definitii 
 

 Baza sportiva: teren amenajat conform deciziilor Federatie, pentru competitiile 

sportive organizate sub egida Federatiei. Dispozitiile specifice din ansamblul de 

reguli care formeaza Regulamentul de Joc  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 nationala/judeteana competenta, cu atributii si responsabilitati.


 oficiali asimilati: sponsori, finantatori sau orice persoana a carei 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 . 
 

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 

organizata, in teren sau in afara terenului de joc, la o competitie care se desfasoara sub 

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



Regulament  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 3000 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. 
 

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

repetat al unor abateri disciplinare, Comisia de Disciplina competenta va putea lua ca 

masura impotriva echipei in culpa oricare din sanctiunile prevazute de art. 10 si 11 din 

prezentul Regulament. 
 

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 si etica sportiva 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) 
 

- 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/declararea persona non grata 

 
  



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 Nationala de 

Competitii iar pentru competitiile de la nivel judetean de Asociatiile Judetene de 

Minifotbal, 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 regulare judetene 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, Comisia Nationala de Competitii va 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, 

inclusiv modul de imputare al cumularii avertismentelor. Daca, in speta, Comisia 

nationala de Competitii nu se va pronunta in aceasta speta, cartonasele galbene se 

vor cumula pana la nivelul semifinalelor competitiei, aducand cu sine suspendari ale 

dreptului de joc la fiecare 2 cartonase galbene acumulate,  fara ca acestea sa fie 

primite in meciuri desfasurate consecutiv. 

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 70 ron. 

Dispozitiile ultimei teze a art. 10.4 se aplica intocmai. 
 

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 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/judetene 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 de natura financiara 

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 de natura financiara 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 a 

activitatii de Minifotbal, 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.decizia poate fi luata pe o perioada de maxim un an de zile si se va exprima in 

unitati de timp nu in etape. 
 

10.12 Declararea persoana non-grata- Excluderea- presupune interzicerea 

participarii la orice activitate legata de minifotbal pe o perioada nedeterminata, 



activitate atat sportiva cat si administrativa, pana la anularea sau ridicarea acestei 

sanctiuni. Reanalizarea situatiei persoanei sanctionate cu aceasta sanctiune se poate 

face doar dupa achitarea integrala a penalitatii sportive de natura financiara si nu mai 

devreme de 2 ani de la aplicarea sanctiunii. 

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 700 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 FRM. In cazul tuturor celorlalte sanctiuni se 

aplica in mod corespunzator Regulamentele Comisiilor de resort avand ca obiect 

activitatea disciplinara. 

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 sportiva de natura  financiara catre Federatie. 

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 Federatie dar si prin comunicare prin orice mijloc. 

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 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 si etica sportiva sau a CEX, daca este cazul. 
 

Articolul 12. Sanctiuni aplicabile deopotriva jucatorilor cat si echipelor 
 

- a) avertisment 
 

- b) mustrarea 
 

- c) penalitatea sportiva de natura financiara. 
 

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 de natura financiara se aplica in cazul sanctionarii 

oricarei abateri prevazute de regulamentele in vigoare ale Federatiei sau in deciziile 

CEX ale Federatiei si nu poate fi mai mica de 10 lei si nici mai mare de 5.000 lei. 

Prevederile prezentului articol se aplica si in cazul competitiilor locale, in virtutea 

regulamentelor de la nivel local/judetean dar aprobate de Comisiile nationale de 

resort, aflate in vigoare si care emit efecte. 

12.3 ind1.Penalitatea de natura financiara se aplica in cazul sanctionarii unor fapte 

care nu au legatura cu latura sportiva a activitatii de minifotbal dar care au legatura cu 

exercitarea activitatii de minifotbal cat si cu functionarea FRM, a structurilor si 

comisiilor acesteia. Cuantumul penalitatii de natura financiara este intre 1000 ron si 

5000 ron. 



 
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 de natura financiara 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 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 si etica sportiva pentru 

competitiile nationale si de comisiile de resort organizate la nivel de Asociatie 

Judeteana de minifotbal pentru competitiile judetene. 

 

     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, pana la nivelul semifinalelor competitie, pentru competitiile care prevad astfel de 

faze de desfasurare. Comisia Nationala de Competitii poate insa prevedea 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 conduita acestea se 

executa pentru toate competitiile organizate sub egida Federatiei Romane de 

Minifotbal. 
 

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 se pronunte in termenele prevazute in regulamentele proprii de 

organizare si functionare. 

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 lor sau se trec in clasament cu “–„ 

puncte. 



 
16.2 Echipa sanctionata cu neprogramarea la jocuri in campionatul local/judetean 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 (daca exista). In cazul retragerii nejustificate de pe teren, in semn de 

protest sau alte 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 Nationale de competitii 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 propriu. Rezultatul va fi omologat cu 6-0 (competitie locala)/ 3-0 pentru 

competitiile nationale, pentru echipa adversa. Dispozitiile din regulamentul de  Joc si 

Regulamentul de organizare a activitatii de Minifotbal 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 resort, 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 doua echipe, au obligatia sa 

solutioneze lipsa arbitrilor, asfel incat, jocul sa se dispute in termenul mentionat 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 Asociatia judeteana de Minifotbal cu cel putin 48 h mai 



devreme. Daca acordul echipelor este comunicat intr-un termen mai mic de 48 h 

acest acord nu are efect iar meciul se va desfasura conform programarii initiale. In 

cazul de forta majora, comisia de organizare competenta va solutiona programarea 

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 competenta 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 de natura financiara sunt cuprinse intre 10 si 

5.000 ron. In competitiile locale/judetene penalitatea sportiva se executa in termen de 

maxim 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 

regulamentele de organizare si functionare ale Comisiilor care au ca obiect activitatea 

disciplinara. 
 

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

natura financiara 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 FRM, dupa caz, in acceptiunea celor prevazute de procedura 

disciplinara sunt singurele autoritati apte sa pronunte o sanctiune in materia 

disciplinara, 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. 



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 de natura financiara pot fi reduse, 

daca este cazul, cu pana la jumatate din durata suspendarii sau pana la jumatate din 

valoarea  penalitatii sportive de natura financiara. 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 general de pedeapsa. 
 

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

individualizarea ei conform Regulamentului de Disciplina si Etica Sportiva sau a 

Regulamentului de organizare a activitatii de minifotbal, 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 de natura financiara 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. 



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

evidentiate in mod obligatoriu in hotarare. 

f)  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: 

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. Orice actiune de somare din partea 

oricarui organ al federatiei duce la intreruperea termenului si la curgerea unuia nou. 

 

 

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 fi  supus 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 de natura financiara este de minim 50 

ron. – maxim 700 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 de natura financiara 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 savarsita in campionatul local si 1 an suspendare pentru abateri savarsite la 

competitii nationale, de catre jucatori sau antrenori inclusiv alti oficiali in acceptiunea 

actualului Regulament, in acest ultim caz suspendarea calendaristica aplicandu-se 

pentru toate competitiile organizate sub egida FRM, indiferent de caracterul amical 

sau oficial al acestora. 

 

23.4 Elementul meterial al abaterii disciplinare prevazute de art. 23.3 savarsit de catre 

persoanele prevazute in prezentul Regulament, conform dispozitiilor art.4, element 

material savarsit in orice alte circumstante decat desfasurarea unui campionat local 

sau a unei competitii nationale dar in legatura cu functionarea Federatiei sau a 

oricarei comisii sau for a Federatiei sau in legatura cu exercitarea atributiilor unor 

oficiali ai Federatiei cu tot cu structurile subordonate acesteia se pedepseste cu 

suspendare intre 6 etape si 12 etape pentru jucatori si oficiali de echipa si  

suspendare de 6 luni pentru celelalte categorii de persoane mentionate la art.4 din 

prezentul Regulament. 

Penalitatea sportiva de natura financiara pt.art 23.3 si 23.4 este cuprinsa intre 700 

ron si 2000 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, in acceptiunea art 

4 din prezentul Regulament 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. 
 



In ambele cazuri penalitatea sportiva de natura financiara este de minim 200 ron. – 

maxim 2.000 ron. Dispozitiile prezentului articol se coboreaza 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 FRM, 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 natura financiara de 500 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 – max. 3 etape 

suspendare. Penalitatea sportiva este de minim 50 ron – max. 250 ron. 
 

26.2 Interventia unui jucator/antrenor sau a unui oficial trecut pe raportul de arbitraj si 

aflat in incinta terenului de joc, care prin actiunea sa intrerupe sau impiedica 

desfasurarea unei faze promitatoare a echipei va aduce cu sine pentru persoana 

vinovata eliminarea din incinta terenului de joc, sanctiunea specifica fiind o  

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

daca este oficial, la care se adauga o penalitate sportiva de natura financiara de 250 

ron. 

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

Orice jucator/antrenor 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 intre 2 luni si 6 luni daca este oficial. Penalitatea sportiva de natura 

financiara este de min. 150 ron – max. 350 ron. Fapta savarsita de orice alta 

persoana din cele prevazute la art 4 dar care nu are calitate de oficial va fi analizata 

in functie de dispozitiile generale ale art.10, urmand sa se pronunte o sanctiune 

conform partii generale a acestui Regulament Disciplinar. 

 



Art. 28. Amenintarea- Abatere disciplinara de conduita-  

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

( arbitru, jucator, antrenor, oficial, etc. ) vor fi suspendate pe o perioada de 1-6 etape 

daca este jucator sau antrenor si intre 1 luna si 6 luni daca este oficial. Penalitatea 

sportiva de natura financiara este de min. 200 ron – max. 500 ron. Pentru celelalte 

persoane care fac parte din categoriile prevazute la art.4, acestea urmeaza a fi 

sanctionate in functie de dispozitiile generale ale art.10, urmand sa se pronunte o 

sanctiune conform partii generale a acestui Regulament Disciplinar. 

 

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 si maxim 4 luni daca este 

oficial. Penalitatea sportiva de natura financiara este de min. 150 ron – max. 400 ron. 
 

b)Oricine foloseste o bruscare sau violente de natura fizica, pentru a impiedica un 

oficial de joc sa actioneze in mod liber si impartial, va fi sanctionat cu suspendare de 

la 8 etape la 15 etape din toate comeptitiile organizate sub egida Federatiei. 

Penalitatea sportiva de natura financiara este de min. 200 ron – max. 1000 ron. Daca 

bruscarea imbraca elementul material al abaterii de la articolul 30 atunci se va aplica 

tratamentul sanctionator de la art. 30.  

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 violente care 

produc vatamarea unei alte persoane sau care sunt apte sa produca 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 de natura financiara 

este de 700 ron. Daca fapta nu a produs vatamare fizica, sanctiunile se injumatatesc. 
 

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/antrenorul 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 FRM, indiferent de caracterul competitiei ( amical sau oficial ). 

Penalitatea sportiva de natura financiara este intre 700 ron si 1500 ron. Prezentul 

articol are in vedere si definirea comportarii violente din Legile Jocului de Minifotbal. In 

cazul in care fapta nu a periclitat integritatea corporala, limitele de pedeapsa inclusiv 

limitele de penalitate sportiva de natura financiara se injumatatesc. 

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 4-12 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 FRM indiferent de caracterul acestora ( amical sau oficial ). 

Penalitate sportiva de natura financiara este  min. 250 ron – max. 500 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. 
 

Penalitatea sportiva de natura financiara, in acest din urma caz, se incadreaza 

intre  150 ron si 250 ron. 

30.4 In caz de lovire cu palma, cotul, bratul, piciorul ca si atac prin imprudenta in 

asentimentul notiunii de fault grosolan din Legile Jocului , ori calcarea adversarului 

prin imprudenta, daca nu s-a produs vatamare fizica se sanctioneaza cu suspendare 

2-5 etape, daca fapta a fost savarsita atat la competitiile locale cat si la 

competitiile nationale. Penalitatea sportiva de natura financiara este de min. 100 

ron – max. 250 ron ; Dispozitia deroga de la dispozitiile art 10.8. 

 Daca prin aceasta fapta 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 5 luni daca vatamarea a fost savarsita in competitiile nationale. Penalitatea sportiva 

de natura financiara este  de min. 250 ron – max. 500 ron ;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 atat pentru jucatori/antrenori cat si pentru oficiali. 

Penalitatea sportiva de natura financiara este de min. 800 ron – max. 3000 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 Romane de Minifotbalului sau vreunui oficial al Federatiei,  unui arbitru, 

jucator, oficial  al unei echipe 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 3000 ron 
 

b) aplicarea sanctiunii prevazute de art 10.12 din prezentul Regulament. 
 

c) retrogradarea echipei apartinatoare daca este cazul. 
 

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 sanctiunea suspendarii 

in limitele prevazute in partea generala si cu o penalitate sportiva de 800 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 de natura financiara. 

Art. 32 Desconsiderarea competitiilor, a Federatiei si a structurilor  si comisiilor 

acesteia. Actiuni impotriva ordinii statutare. 

32.1 Fapta oricaror persoane de a desconsidera prin orice mijloace competitiile de 

minifotbal care se desfasoara sub egida FRM, FMR, EMF, WMF, sau sub egida altor 



structuri internationale de profil, sau a desconsidera FRM inclusiv structurile si 

comisiile sale de lucru sau persoane care indeplinesc calitatea de oficial sau federal in 

aceste structuri sau comisii ale FRM se sanctioneaza cu o suspendare de 1 an si o 

penalitate de natura financiara de 2000 ron. In caz de recidiva persoanele sanctionate 

initial conform tezei 1 a acestui articol vor fi sanctionate cu excluderea-declararea de 

persona non grata- conform dispozitiilor specifice din partea generala a acestui 

regulament. Penalitatea de natura financiara in caz de recidiva este de 5000 ron. 

32.2 Fapta unei persoane de a intreprinde orice fel de actiuni impotriva ordinii 

statutare in ceea ce priveste FRM, prin exercitarea tuturor aspectelor de fapt care 

reprezinta actiuni exclusive recunoscute a fi doar in portofoliul de competente ale 

FRM, conform dispozitiilor statutare, se sanctioneaza cu o suspendare de un 1 an de 

zile si o penalitate de natura financiara de 3000 ron. In caz de recidiva  persoanele 

sanctionate initial conform prezentului alin.  Vor fi sanctionate cu excludere-declarare 

de persona non grata- conform dispozitiilor din partea generala din prezentul 

regulament. Penalitatea de natura financiara in caz de recidiva este de 5000 ron. 

32.3.Daca in ceea ce priveste fapta de la alin. 32.2 aceasta este savarsita de doua 

sau mai multe persoane impreuna sanctiunea va fi excluderea -declararea acestora 

ca păersona non grata- inca de la primul act, penalitatea de natura financiara fiind in 

valoare de 5000 ron pentru fiecare persoana in parte 

 

Titlul II 
 

Abateri si sanctiuni aplicabile Jucatorilor, oficialilor 
 

 

Art. 33. Abateri sanctionate cu avertisment ( cartonas galben ) de arbitru 
 

33.1 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 
 

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 stabilita intre min. 10 ron si maxim 70 de ron. 
 

Art. 34. Abateri sanctionate cu eliminare ( cartonas rosu ) de arbitru 
 

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

abateri prevazute de Legile Jocului : 
 

a) se face vinovat de greșeală gravă- fault grosolan- (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 

34.2 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) si daca fapta nu va fi incadrata in vreuna din 

abaterile disciplinare din partea speciala a actualului Regulament 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 50 ron dar nu mai putin decat valoarea stabilita pentru un cartonas galben. 

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 de natura 

financiara) 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 o etapa si o penalitate sportiva de minim 50 ron dar nu mai putin decat 

valoarea unui cartonas galben. 

34.3 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 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. 
 

34.4 Comisia de disciplina si Comisia nationala de competitii se poate 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.35. Participarea neregulamentara la un joc 

35.1 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 2 la 

6 etape. Penalitatea sportiva de natura financiara este de 100 ron. 
 

35.2 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 

natura financiara de 150 ron. 
 

35.3 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 

natura financiara de 250 ron. Sanctiunea prevazuta in partea generala sa aplica cu 

intaietate daca este incidenta in cauza. 

35.4 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 2 

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

penalitate sportiva de natura financiara de 100 ron. Sanctiunea prevazuta in partea 

generala se aplica cu intaietate daca este incidenta in cauza. 

 

Titlul III 

Abateri si sanctiuni aplicabile echipelor 

 

Art. 36. Comportarea neregulamentara a echipei 

Urmatoarele fapte constituie comportare neregulamentara a echipei : 
 

a)  cand trei jucatori sunt eliminati intr-un joc ( fapta va avea in vedere situatia jocului 

de 5+1 ). Pentru celelalte variante de la 2+1 pana la 8+1 Comisia Nationala de 

organizare a activitatii de Minifotbal va decide, in consecinta. 

b)  cand mai multi jucatori de la aceeasi echipa 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, in functie de 

circumstante. 

Art. 37. Neprezentarea, retragerea de pe teren, refuzul de a relua jocul la 

Competitii Nationale si Regionale. 
 

37.1 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 Romana de Minifotbal, va fi imediat exclusa din 

competitie, toate rezultatele inregistrate pana in momentul retragerii, daca retragerea 

se face in faza grupelor,  se anuleaza si rezultatele se omologheaza cu 3-0 pentru 

echipa adversa. In cazul in care fapta este savarsita in timpul meciurilor eliminatorii se 

omologheaza cu 3-0 in favoarea echipei adverse doar meciul unde a fost savarsita 

abaterea disciplinara. 

 
37.2 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, in solidar cu  jucatorii inscrisi pe tabelul nominal de participare la 

competitia respectiva, daca se dovedeste cu probe clare ca acestia au fost implicati 

sau au generat  incidentul respectiv. 

 
37.3 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 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. 

37.4 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 alineat 

penalitatea sportiva de natura financiara este de 300 ron. 

37.5 În  lipsa  arbitrului, neprezentarea  se constată, în ordine, de următoarele 

persoane: 

a) arbitrii asistenţi,  

b) observator  

c)  organizator 

37.6 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. 

Pentru competitiile locale scoruld e omologare este cel de 6-0. 

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

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

jucatori sau alte acte considerate a fi obligatorii- legitimatii de joc) la jocul programat, 

echipa in cauza pierde jocul cu 3-0. Pentru faptele prevazute la prezentul aliniat 

penalitatea sportiva de natura financiara  este de 200 ron. 

 
37.8 O echipa are drept de a folosi la jocurile din competitiile regionale 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). 

 
37.9. 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 4 p. Depunctarea se 

aplica inaintea programarii urmatorului joc al echipei si doar in jocurile din faza 

grupelor. Pentru faptele prevazute la prezentul aliniat penalitatea sportiva de natura 

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

stabilite de regulamentele in materie. 

 
37.10 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 o penalitate sportiva de natura financiara de  1.000 de lei  echipa urmand a fi 

exclusa din competitie. Toate rezultatetele inregistrate pana in momentul retragerii se 

anuleaza si se omologheaza cu (3-0) pentru echipele adverse, daca fapta este 

savarsita in faza grupelor competitiei. 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 Federatiei. Echipa va putea reveni in 

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

Cu aceeasi sanctiune urmeaza a se pedepsi si fapta unei echipe de a nu se prezenta 

la o competitie nationala, fapta savarsita in aceleasi conditii producatoare de 

prejudiciu ca in teza precedenta,  desi indeplineste toate criteriile sportive participarii 

la o astfel de competitie. Comisia de Disciplina va analiza daca refuzul de participare 

reprezinta culpa comuna jucatori/oficiali echipa sau daca reprezinta culpa exclusiva a 

jucatorilor sau a oficialilor echipei. In caz de culpa comuna sanctiunea dictata este 

una solidara. In caz de culpa exclusiva, sanctiunea se va orienta doar catre cei care 

au produs prejudiciul efectiv. 

In cazul sanctionarii unei echipe modificarea numelui acelei echipe sau a structurii 

juridice a asociatiei sportive nu are niciun efect cu privire la executarea suspendarii.. 

In acest sens urmeaza a se aplica si deciziile CEX cu impact in speta. 



Art.38. Nerespectarea contractelor de munca sau de activitate sportiva pentru 

jucatorii profesionisti sau pentru jucatorii amatori dar care au incheiate astfel 

de contracte 

38.1 Nerespecatarea obligatiilor contractuale asumate de echipe in raport cu jucatorii 

sau oricare alte persoane cu care se afla sub contract ( staff tehnic sau         

administrativ ), nerespectare constatata de o comisie de resort care apartine 

Federatiei  conduce la aplicarea unei amenzi in valoare de 2000 ron cu obligatia 

respectarii dispozitiilor contractuale. 

38.2 In cazul in care echipa nu se conformeaza nici dupa aplicarea sanctiunii de la   

art. 37.1 atunci aceasta risca aplicarea unei sanctiuni de la depunctare cu cate un 

punct pentru fiecare zi de intarziere de la ramanerea definitiva a hotararii, pana la  

excluderea din competitia in care evolueaza si aplicarea unei penalitati sportive de 

natura financiara in valoare de 3000 ron. 

38.3 In cazul aplicarii sanctiunii de la art 37.2, in teza sa finala, echipa exclusa din 

competitie nu se va putea reinscrie in nicio alta competitie aflata sub egida FRM sau 

FMR decat dupa achitarea tuturor obligatiilor financiare catre petenti si dupa achitarea 

totala a penalitatii sportive. 

38.4 In cazul aplicarii sanctiunilor de la art 37.2, prima teza, echipa depunctata nu va 

putea participa in anul respectiv la competitiile nationale organizate de FRM sau FMR. 

38.5 In cazul in care nerespectarea dispozitiilor contractuale a fost savarsita de catre 

jucatori sau oficiali din cadrul staff-ului administrativ sau tehnic, nerespectare 

constatata de catre comisia de resort a Federatiei, se va putea aplica o sanctiune din 

partea generala de la art 10 a prezentului regulament, in functie  de specificul cauzei. 

 

Art. 39. Alte fapte care incalca obligatiile echipelor de a organiza fiecare joc in 

conformitate cu Regulamentele si Legile Jocului de minifotbal 
 

39.1 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. Sanctiunea ridicarii dreptului de joc poate fi 

aplicata de arbitrii intalnirii sau de catre observatori. 
 

39.2 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. 
 

39.3 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  

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

puncte se dubleaza. Sanctiunea scaderii de puncte se aplica doar in competitiile 

locale/judetene- campionate regulare locale/judetene. In continuare se aplica 

prevederile regulamentului de organizare. 

 

Titlul IV 

Sanctiuni aplicabile mebrilor afiliati la FRM /Asociatiilor Judetene de Minifotbal 

si membrilor afiliati la Asociatiile judetene de Minifotbal 

 

Art.40 Nerespectarea deciziilor Comitetului Executiv/ Dispozitiilor Satutelor/ 

Regulamentelor/ Legilor Jocului sau deciziilor Comisiei de disciplina/ deciziilor 

Comisiei de Solutionare a Litigiilor/deciziilor Comisiei de Apel 
 

40.1 Membrii afiliati la FRM sau afiliati la Asociatiile Judetene de Minifotbal inclusiv 

Asociatiile Judetene de Minifotbal care prin activitatea lor deroga de la obligativitatea 

dispozitiilor Regulamentelor Federatiei indiferent de natura lor, interne sau 

internationale ( regulamente sau decizii ale federatiei europene sau mondiale unde 

FRM este afiliata ), fie ca deroga cu intentie sau din culpa sau fie ca se afla intr-o 

eroare de interpretare a dispozitiilor cu caracter imperativ, vor fi sanctionati de 

Comisia Nationala de Disciplina daca fapta are legatura sau a fost savarsita in 

legatura cu un aspect de natura disciplinara, sau vor fi sanctionati de Comisia 

Nationala de Solutionare a Litigiilor pentru orice alt aspect care nu este de natura 

disciplinara. In cazul nerespectarii deciziilor Comisiei de Apel se va putea initia 

procedura dezafilierii membrului respectiv conform procedurilor Statutare sau, daca 

este persoana fizica, demararea procedurii de excludere/declarare persona non grata. 
 

40.2 Sanctiunile precizate in Deciziile Comitetului Executiv / sau alte regulamente sau 

proceduri cu caracter intern si international inclusiv in deciziile Comisiei de Disciplina/ 

Comisiei de Apel se aplica intocmai si cu prioritate. 
 

40.3 Daca normele precizate in art.38.1 nu sunt insotite si de sanctiuni specifice, 

atunci Comisia Nationala de Disciplina va aplica dispozitiile din Regulament de 



Disciplina si Etica Sportiva  sau din cuprinsul deciziilor CEX ale FRM, aceeasi regula 

fiind aplicata si in cazul Comisiei de Solutionare a Litigiilor. 
 

40.4 In stabilirea sanctiunii aplicabile Asociatiei judetene de Minifotbal/membrilor 

afiliati la FRM sau afiliati la AJMF, 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 de Disciplina si etica sportiva ajunge la 

concluzia ca organizatorul local s-a aflat intr-o eroare invincibila de interpretare a 

dispozitiilor regulamentelor/deciziilor prevazute la art 38.1, Organizatorul local va 

scapa de orice raspundere disciplinara. 

40.5 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. 

40.6 Daca dintr-o grava neglijenta sau cu intentie probata, intr-o materie care tine de 

competenta exclusiva a asociatiei judetene de minifotbal/oricarui membru afiliat la  

Federatie sau la AJMF ( 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, 

Asociatia Judeteana de minifotbal/ membrii Federatiei vor raspunde in solidar pentru 

grava neglijenta cu autorul faptei. Si in acest caz, Comisia Nationala de Disciplina va 

aplica dispozitiile Regulamentelor Federatiei si cu prioritate dispozitiile Regulmentului  

de Disciplina sau dispozitiile din deciziile Comitetului Executiv al Federatiei. 

In cazul in care consecinta abaterii disciplinare de la prezentul punct a fost legitimarea 

si/sau acordarea dreptului de joc al unui jucator au fost acordate in conditii 

neregulamentare de catre organele competente dar se constata, in plus ca echipa 

beneficiara a unei astfel de legitimari a fost de buna credinta, jocurile in care jucatorul 

in culpa a participat se vor omologa cu rezultatele din teren urmand ca 

jucatorului/jucatorilor respectivi sa li se ridice dreptul de joc pana la lamurirea cauzei 

sub toate aspectele. 
 

40.7 Daca fapta precizata la art. 39.6 este savarsita de AJMF fara concursul sau prin 

alte persoane, atunci AJMF ( sau persoana responsabila de la AJMF ) va fi singura 

raspunzatoare pentru care se va aplica sanctiunea specifica din regulamentele 

precizate la art. 39.1. 



40.8 In cazul savarsirii abaterilor disciplinare de catre AJMF, pe langa sanctiunile 

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

Statutului FRM, 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.41. Refuzul sau omisiunea aplicarii hotararii 
 

41.1 Orice persoana/structura juridica 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 500 ron si se va acorda un termen pentru 

respectarea sau ducerea la indeplinire a hotararii. 
 

41.2 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. 
 

41.3 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.42 Sanctiuni aplicabile Observatorilor si Oficialilor Federatiei 
 

42.1 Observatorii/alti oficiali ai federatiei delegati de catre CEX al Federatiei 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. 
 

42.2 In cazul Observatorilor si oficialilor si doar pentru aspectele care tin de 

dispozitiile art. 31 din Regulamentul de Disciplina, procedura discipinara va fi 

asigurata de Comisia Nationala de Disciplina. In alte situatii, procedura disciplinara va 

fi asigurata de comisiile de resort. 



 

Art. 43 Norme de coroborare 
 

43.1 Prezentul Regulament de Disciplina si Etica Sportiva se completeaza, pe cale de 

consecinta, cu dispozitiile Regulamentului de Organizare a Activitatii de Minifotbal din 

Romania, cu Regulamentul de Organizare si Desfasurare a Competitiilor de 

Minifotbal, cu dispozitiile Regulamentului de  Joc, cu dispozitiile Hotararilor CEX, 

precum si cu dispozitiile organelor federatiilor internationale la care Romania este 

afiliata ( WMF si EMF ). 
 

43.2 Comitetul Executiv al FRM va putea oricand modifica/completa prevederile 

Regulamentului de Disciplina si Etica Sportiva . 

43.3 In caz de conflict pozitiv intre normele prezentului regulament de disciplina si 

alte norme sau regulamente sau dispozitiile CEX ale FRM intaietate vor avea 

dispozitiile deciziile CEX dupa care se vor aplica, cu intaietate, dispozitiile prezentului 

Regulament. 
 

43.4 Sanctiunile pronuntate de Comisiile de discipina locale/judetene 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 cu caracter national. 
 

43.5 Sanctiunile pronuntate de Comisiile de disciplina locale/judetene si care au ca 

obiect unitati temporale ( luni/ani) se aplica in toate competitiile organizate de FRM, 

fie ca este vorba despre campionat local, competitie cu caracter amical organizata 

sub egida FRM, competitie regionala, nationala sau competitie internationala, in acest 

din urma caz urmand sa fie sesizata federatia de resort EMF sau WMF. 

43.6 Sanctiunile pronuntate de Comisia de Disciplina Si Etica Sportiva in cadrul 

competitiilor organizate de FRM 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. 

43.7  Sanctiunile  pronuntate  de  Comisia Nationala  de  Disciplina    in  cadrul 

competitiilor organizate de FRM la nivel national si care au ca obiect unitati 

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

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

FRM, competitie regionala, nationala sau competitie internationala. 

 



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

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

regionala, nationala sau competitie internationala. 

 

Art.44.Dispozitii Finale 

44.1 Hotararile Wada si ANAD sunt obligatorii oricarui for apartinand FRM sau FMR si 

ca atare oricarui participant la activitatea de minifotbal. In ceea ce priveste 

suspendarile dictate de ANAD sau WADA aceastea sunt obligatorii atata pentru cei 

sanctionati cat si pentru structurile sportive/echipele sanctionate sau in cadrul carora 

isi desfasoara activitatea persoana sanctionata. 

44.2 In situatia in care o structura sportiva/echipa nu respecta sanctiunile dictate de 

WADA sau ANAD cu privire la orice persoana care face parte din respectiva echipa, 

pentru oricare din atributiile mentionate la art.4 din prezentul Regulament, indiferent 

ca este vorba de o competitie oficiala sau amicala desfasurata de FRM sau FMR sau 

sub egida celor doua structuri, echipa/structura sportiva va fi exclusa din competitie si 

va primi o penalitate sportiva de natura financiara in valoare de 3000 ron. 

Echipa se va putea reinscrie in orice competitie FRM sau FMR sau desfasurata sub 

egida acestora dupa plata penalitatii sportive de natura financiara dar nu mai 

devreme de trecerea unui termen de 12 luni de la sanctiunea aplicata. 

44.3 In situatia in care o structura sportiva/ echipa are sanctionate un numar mai 

mare de 2 persoane ( minim 3 persoane ) de catre ANAD sau WADA, aceasta va fi 

exclusa din competitie automat primind si o penalitate sportiva de 2000 ron.  

Echipa se va putea reinscrie in orice competitie organizata de FRM sau FMR sau sub 

egida acestora dupa plata penalitatii sportive de natura financiara si doar dupa 

trecerea unui termen de 6 luni de la aplicarea sanctiunii, independent de exercitarea 

suspendarii de catre persoanele care se fac vinovate. 

44.4 In situatia prevazuta de art 43.3, daca vinovatia care a stat la baza sanctiunilor 

apartine, in mod individual, persoanelor sanctionate sau vreunui membru al structurii 

sportive si nu a fost dovedita o culpa colectiva, penalitatea sportiva este in valoare de 

1000 ron, echipa putandu-se reinscrie in competitiile organizate de FRM sau FMR 

sau sub egida acestora dupa achitarea penalitatii sportive si dupa trecerea unui 

termen de 3 luni de la aplicarea sanctiunii, independent de ececutarea sanctiunilor 

individuale aplicate de WADA sau ANAD persoanelor vinovate. 



44.5 In caz de recidiva, persoanele sanctionate de WADA sau ANAD vor deveni in 

mod automat persona non grata pentru ectivitati de minifotbal. De la aceasta 

sanctiune sunt exceptate persoanele pentru care a fost aplicata o sanctiune pentru 

dopaj, fara retinerea vinovatiei individuale in speta. 

44.6 Daca sanctiunile WADA si ANAD vizeaza o culpa a oricarui membru din cadrul 

Comisiei Medicale si Antidoping vis a vis de exercitarea atributiilor acestora, atunci 

respectiva persoana nu va mai putea face parte din orice structura a Federatiei care 

implica activitatea medicala sau de lupta impotriva dopajului, pierzandu-si de indata 

calitatea detinuta si care a generat sanctiunea WADA sau ANAD. 

44.7 Comisiile de disciplina care aplica prezentul Regulament, in cazul in care 

considera, vis a vis de circumstantele fiecarei cauze in parte, ca sanctiunile prevazute 

in partea speciala sunt neindestulatoare, vor putea aplica, motivat, orice sanctiune 

prevazuta in partea generala a prezentului Regulament. 

44.8 Pe perioada existentei acordului de colaborare intre FRM si FMR, regulamentul 

de fata se va aplica sub raportul drepturilor si obligatiilor si FMR sau structurilor 

sportive/echipelor afiliate la FMR sau care evolueaza sub egida acesteia, 

44.9. Membrii tuturor Comisiilor federale cat si membrii CEX ( indiferent de functia      

lor ) au o obligatie de confidentialitate fata de informatiile la care au acces in urma 

exercitarii mandatului lor, inclusiv fata de continutul materialelor aflate in lucru sau in 

proces de elaborare/adoptare. 

In cazul nerespectarii acestei obligatii, persoanele dovedite ca au incalcat-o vor putea 

fi sanctionati in prima faza cu o penalitate de natura financiara de 2500 ron. In caz de 

recidiva, penalitatea sportiva de natura financiara va fi de 3500 de ron persoanei in 

cauza urmand sa ii fie acordat un ultim avertisment. 

Daca abaterea disciplinara se repeta si dupa acest ultim avertisment, impotriva 

persoanei in cauza se va declansa procedura disciplinara a excluderii din forul federal 

unde isi desfasoara activitatea cu aplicarea unei penalitati sportive de natura 

financiara de 4000 ron. 

44.10. Membrii tuturor Comisiilor federale afara de membrii CND si membrii CEX vor 

fi judecati in ceea ce priveste aplicarea sanctiunilor din alin. precedent de catre 

Comisia Nationala de Disciplina. 

In aceeasi ordine de idei competenta pentru judecarea membrilor CND pentru fapta 

de la alin. precedent apartine Comisiei nationale pentru Solutionarea Litigiilor. 



Competenta pentru judecarea membrilor CEX pentru fapta de la alin precendent 

apartine CEX, fara participarea membrului judecat, urmand ca regulile aplicabile cu 

privire la cvorum si majoritate sa fie aplicate la numarul membrilor CEX afara de cel 

impotriva caruia a fost inceputa actiunea disciplinara. 

44.11. FRM se va putea adresa la instanta competenta de judecata pentru 

recuperarea tuturor penalitatilor sportive de natura financiara sau tuturor penalitatilor 

de natura financiara, dupa epuizarea tuturor cailor prevazute de regulamentele 

sportive cu aplicabilitate in materie. 

 

Prezentul regulament a fost aprobat de Comitetul Executiv in sedinta din 10.02.2023, 

la Sibiu si intra in vigoare imediat dupa aprobare.  

  

COMITETUL EXECUTIV AL FEDERATIEI ROMANE DE MINIFOTBAL 

 

  
 


