
REGULAMENT DISCIPLINAR FRF

Articolul 60 – Corupţia/Pariurile sportive/Integritatea competițiilor

1 Persoana care oferă, promite sau acordă un avantaj nejustificat unui organ al FRF/LPF/AJF, 
unui arbitru, jucător, oficial sau altei persoane care se află sub incidența prezentului regulament, 
în nume propriu sau al unui terţ, în scopul de a-l determina să încalce statutele şi regulamentele 
FIFA/UEFA/FRF, sau să favorizeze o persoana sau un club, va fi sancţionată în mod cumulativ:

a) cu o penalitate sportivă de la 100.000 la 300.000 de lei;

b) cu interzicerea oricărei activităţi legate de fotbal şi cu interzicerea accesului pe orice stadion 
pentru 2 ani; 

c) retrogradarea primei echipe a clubului în categoria imediat inferioară.

2 Solicitarea, acceptarea promisiunii sau primirea unui avantaj nejustificat se sancționează în 
conformitate cu prevederile alin. 1 lit. a) - c) din prezentul articol.

3 În cazuri grave sau în caz de recidivă, sancţiunile prevăzute la alin. 1 lit. b) de mai sus pot fi 
înlocuite cu interzicerea oricăror activități legate de fotbal de la 2 la 3 ani.

4 Prin avantaje nejustificate se înțeleg: bani, titluri de orice fel echivalând bani, bunuri, 
comisioane, împrumuturi, donații, prestări de servicii cu titlu gratuit, promovare în serviciu, 
oportunități de afaceri, alte avantaje cu caracter patrimonial, etc.

5 Fapta persoanei care participă direct sau indirect la pariuri sau alte activități similare care 
privesc jocurile din competițiile organizate sub egida FIFA/UEFA/FRF/LPF/AJF sau care are un 
interes financiar direct sau indirect în astfel de activități se sancționează cumulativ cu:

a) interzicerea oricărei activități legate de fotbal pentru 2 ani;

b) penalitate sportivă de 300.000 de lei.

6 În toate cazurile, organul jurisdicţional va decide confiscarea valorilor materiale sau financiare 
implicate în comiterea abaterii. Aceste valori vor fi folosite pentru programele de dezvoltare a 
fotbalului.

7 În cazul săvârşirii abaterilor disciplinare prevăzute şi sancţionate de alin. 1 şi 2 ale prezentului 
articol, FRF/LPF/AJF au obligaţia de a sesiza organele de urmărire penală.

8 Fapta persoanei care, direct sau indirect, deține acțiuni sau o funcție de conducere la mai mult 
de un club participant în competițiile organizate de FRF/LPF/AJF, se sancționează cu 



interzicerea oricărei activități legate de fotbal până la încetarea motivelor de sancționare și 
penalitate sportivă de la 50.000 la 100.000 de lei.

9 Fapta unei persoane definită de art. 4.1 lit. a) - g) din prezentul regulament, de a promite, oferi 
sau acorda sume de bani unui jucător, antrenor, oficial al unui club sau unei alte persoane, în 
scopul de a stimula echipa clubului respectiv să-și apere corect șansele într-un joc de fotbal, se 
sancționează cu suspendare de 2 ani și penalitate sportivă de 1.000.000 de lei. În caz de recidivă, 
sancțiunea aplicată anterior va fi întotdeauna dublată.

10 Fapta unui jucător, antrenor sau oficial al unui club de a solicita, accepta promisiunea sau de a
primi un avantaj nejustificat de la o altă persoană în scopul de a stimula echipa clubului căruia 
aparține să-și apere corect șansele într-un joc de fotbal, se sancționează după cum urmează:

a) cu suspendare de 2 ani și penalitate sportivă de 1.000.000 de lei, în cazul oficialilor;

b) cu suspendare de 6 luni și penalitate sportivă de 200.000 de lei în cazul jucătorilor care 
evoluează în Liga I;

c) cu suspendare de 6 luni și penalitate sportivă de 100.000 de lei în cazul jucătorilor care 
evoluează în Liga a 2-a;

d) cu suspendare de 6 luni și penalitate sportivă de 50.000 de lei în cazul jucătorilor care 
evoluează în Liga a 3-a;

e) cu suspendare de 6 luni și penalitate sportivă de 400.000 de lei în cazul antrenorilor  cluburilor
care evoluează în Liga I;

f) cu suspendare de 6 luni și penalitate sportivă de 200.000 de lei în cazul antrenorilor  cluburilor
care evoluează în Liga a 2-a;

g) cu suspendare de 6 luni și penalitate sportivă de 100.000 de lei în cazul antrenorilor cluburilor 
care evoluează în Liga a 3-a;

În caz de recidivă, sancțiunea aplicată anterior va fi întotdeauna dublată.

11 Penalitățile aplicate în condițiile alin. 9 și 10 din prezentul articol pot depăși maximul general 
prevăzut de regulamentul disciplinar. 

12 Tentativa se pedepseste cu penalitate sportiva conform art 20 pct. 2

Articolul 60 bis – Integritatea meciurilor

1Persoanele, care se află sub incidența reglementărilor FRF, trebuie să se abțină de la orice tip de
comportament care atentează sau este susceptibil să atenteze la integritatea meciurilor și a 
competițiilor organizate de FRF, precum și să colaboreze în totalitate și în permanență cu FRF, ca
parte integrantă a luptei sale împotriva acestui tip de acţiuni.



2.Reprezintă încălcări ale acestei reguli, în mod special:

a) a acționa de o manieră menită a influența derularea și/sau a rezultatului unui meci sau a unei 
competiții, printr-un comportament contrar stipulațiilor statutare ale FRF, în vederea obținerii 
unui avantaj pentru sine însuși sau pentru un terț.

b) participarea directă sau indirectă la pariuri sau la activități similare în legătură cu meciurile de 
fotbal organizate de FRF/LPF/AJF, respectiv deținerea de interese financiare directe sau indirecte
în cadrul activităților menționate.

c) utilizarea sau furnizarea de informații necunoscute publicului, intrate în posesia persoanei 
respective grație funcției deținute în fotbal, care atentează sau sunt susceptibile să atenteze la 
integritatea unui meci sau a unei competiții organizate de FRF/LPF/AJF.

d) a nu informa imediat FRF/LPF/AJF dacă a fost contactat în vederea participării la acte ce  
vizează influențarea derulării și/sau a rezultatului unui meci sau ale unei competiții.

e) a nu denunța imediat FRF comportamentele ce intră sub incidența dispozițiilor prezentului 
articol, dacă are cunoștiință despre acestea.

3. Nicio reclamație cu privire la trucarea unui meci nu poate avea incidență asupra rezultatului 
sportiv al unei competiții sau al meciului în chestiune, dacă ea a fost depusă după disputarea 
fazei respective a competiției. Pe cale de consecință, meciul respectiv nu poate fi rejucat.

4 Abaterile prevăzute în prezentul articol se sancționează cu măsura suspendării de la o 
lună la 12 luni și penalitate sportivă de la 10.000 lei la 150.000 de lei.

Articolul 61 – Manipularea rezultatelor unui joc

Oricine conspiră sau face înţelegeri pentru a influenţa rezultatul unui joc într-o manieră  
incompatibilă cu etica sportivă şi principiile de conduită prevăzute de acest regulament va fi 
sancţionat cu interzicerea oricărei activităţi legate de fotbal de la 1 la 2 ani şi cu o penalitate 
sportivă de minim 200.000 de lei.


