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Preambul 

În baza articolului 56 din Statutul UEFA, Comitetul Executiv al UEFA emite următorul 
regulament disciplinar. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITOL PRELIMINAR             

Articolul 1 Obiectul şi Scopurile 

1 Prezentul Regulament conţine dispoziţiile de fond şi formale care reglementează 
sancţiunile în cazul abaterilor disciplinare care intră sub incidenţa domeniului de 
aplicare a acestora. Regulamentul prevede abaterile, determină sancţiunile aplicabile 
şi reglementează organizarea şi funcţionarea organelor disciplinare şi procedura de 
soluţionare a cauzelor disciplinare. 

2 Prezentul regulament este utilizat pentru a se asigura realizarea obiectivelor UEFA în 
conformitate cu articolul 2 din Statutul UEFA. 

 

Articolul 2 Domeniul material de aplicare 

1 Prezentul regulament se aplică în cazul oricărei încălcări a Statutului, regulamentelor, 
directivelor sau deciziilor UEFA, cu excepţia încălcărilor Regulamentului UEFA pentru 
Licenţierea Cluburilor şi Fair Play Financiar, care pot fi sancţionate de Organul de 
Control Financiar al Cluburilor, în conformitate cu Regulile procedurale care 
reglementează Organul UEFA de Control Financiar al Cluburilor. 

2 Dacă un caz ajunge sub incidenţa  competenţei atît a Organului de control, etică şi 
disciplină, cît şi a Organului de control financiar al cluburilor, preşedinţii celor două 
organe decid, la propria discreţie, care dintre acestea se va ocupa de caz. În cazul în 
care nu pot ajunge la un acord, preşedintele Organului de recurs decide în mod 
discreţionar. Astfel de decizii privind competenţa pot fi atacate numai în combinaţie 
cu un recurs împotriva deciziei finale a organului căruia i s-a atribuit cauza. 

3 Prezentul regulament se aplică fiecărui meci şi competiţii organizat de UEFA. 

4 Acesta se aplică, de asemenea, oricărei încălcări grave a obiectivelor statutare ale 
UEFA, cu excepţia cazului în care astfel de încălcare este în orice alt mod sancţionată 
corespunzător de una dintre asociaţiile membre ale UEFA.  
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Articolul 3 Persoanele 

1 Următoarele persoane se află sub incidenţa prezentului Regulament: 

a) toate asociaţiile membre şi oficialii acestora (adică, toate persoanele 
desemnate de o asociaţie membră pentru a exercita o funcţie); 

b) toate cluburile şi oficialii acestora (adică, toate persoanele desemnate de un 
club pentru a exercita o funcţie); 

c) toţi oficialii de meci; 
d) toţi jucătorii; 
e) toate persoanele selectate, aprobate sau desemnate de UEFA pentru a exercita 

o funcţie. 

2 Entităţile şi persoanele menţionate mai sus sunt supuşi competenţelor disciplinare ale 
UEFA. Acestea sunt obligate să respecte şi să recunoască Statutele, regulamentele, 
directivele şi deciziile UEFA, precum şi Legile Jocului emise de Consiliul Asociaţiei 
Internaţionale de Fotbal (IFAB). 

 

Articolul 4 Aplicarea în timp 

1 Prezentul Regulament se aplică tuturor celor care se află sub jurisdicţia UEFA în ziua 
comiterii presupusei abateri disciplinare. 

2 Procedurile disciplinare iniţiate împotriva unei persoane care se afla sub jurisdicţia 
UEFA în ziua comiterii presupusei abateri disciplinare nu trebuie abandonate de 
organele disciplinare ale UEFA doar pentru că persoana implicată nu mai este sub 
jurisdicţia UEFA. 

 

Articolul 5 Legislaţia aplicabilă 

Organele disciplinare îşi bazează deciziile: 

a) în primul rînd pe Statutele, regulamentele, directivele şi deciziile UEFA şi Legile 
Jocului; şi 

b) în rîndul al doilea, pe legislaţia elveţiană şi orice altă lege pe care organul disciplinar 
competent o consideră aplicabilă. 
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CAPITOLUL I – DREPTUL MATERIAL 

I – Prevederi generale 

Articolul 6 Măsuri disciplinare 

1 Următoarele măsuri disciplinare pot fi aplicate asociaţiilor membre şi cluburilor: 

a) avertisment; 

b) mustrare; 

c) amendă; 

d) interdicţia de a vinde bilete suporterilor pentru meciurile în deplasare; 

e) anularea rezultatului unui meci; 

f) dispunerea rejucării meciului; 

g) scăderea punctelor (în competiţia în curs şi/sau viitoare); 

h) dispunerea pierderii meciului prin forfait; 

i) disputarea meciului fără spectatori; 

j) închiderea completă sau parţială a stadionului; 

k) disputarea unui meci într-o ţară terţă; 

l) reţinerea veniturilor dintr-o competiţie UEFA; 

m) interzicerea înregistrării de noi jucători în competiţiile UEFA; 

n) restricţii privind numărul de jucători pe care un club îi poate înregistra pentru 
a participa la competiţiile UEFA; 

o) descalificarea din competiţiile în curs şi/sau excluderea din competiţiile 
viitoare; 

p) retragerea unui titlu sau premiu; 

q) retragerea unei licenţe; 

r) servicii în folosul comunităţii de fotbal. 

2 Următoarele măsuri disciplinare pot fi aplicate persoanelor fizice: 

a) avertisment; 

b) mustrare; 

c) amendă; 

d) suspendarea dreptului de participare la un număr de jocuri sau pentru o perioadă 
de timp; 
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 e) suspendarea dreptului de exercita o funcţie la un număr de jocuri sau pentru o 
perioadă de timp specificată sau nespecificată; 

f) interzicerea exercitării oricărei activităţi legate de fotbal; 

g) retragerea unui titlu sau premiu; 

h) servicii în folosul comunităţii de fotbal. 

3 
Suma amenzilor nu va fi mai mică de 100 euro şi nu va depăşi 1 000 000 euro. În cazul 
persoanelor fizice, amenda nu va depăşi valoarea de 100 000 euro. 

4 Măsurile disciplinare menţionate mai sus pot fi combinate. 

5 Anexa A conţine o listă a măsurilor disciplinare standard care pot fi luate în considerare 
de organul disciplinar relevant în procesul de luare a deciziei. 

 

Articolul 7 Directive 

1 Directivele impun un anumit comportament din partea celor vizaţi. 

2 Pe lîngă măsurile disciplinare, organele disciplinare pot emite directive care să 
stipuleze modul în care trebuie să fie aplicată o măsură disciplinară. 

3 Organele disciplinare pot acorda, de asemenea, despăgubiri pentru daune în cazul în 
care o asociaţie membră sau un club poartă răspundere pentru prejudiciul respectiv în 
temeiul articolului 8 sau al articolului 16. 

 

Articolul 8 Responsabilităţi 

Asociaţia membră sau un club obligate să respecte normele de conduită stabilite în Statutele 
sau regulamentele UEFA pot fi supuse măsurilor disciplinare şi directivelor, dacă normele în 
cauză sunt încălcate ca urmare a comportamentului unuia dintre membrii săi, jucători, 
oficiali sau suporteri şi de orice altă persoană care exercită o funcţie în numele asociaţiei 
membre sau a clubului în cauză, chiar dacă asociaţia membră sau clubul pot dovedi absenţa 
culpei sau neglijenţei. 

 

Articolul 9 Domeniul disciplinar al deciziilor luate de arbitru 

1 Deciziile luate de arbitru pe terenul de joc sunt definitive şi irevocabile şi nu pot fi 
revizuite de organele disciplinare ale UEFA. 

2 În cazurile în care o decizie a arbitrului implică o eroare evidentă (cum ar fi 
identificarea greşită a persoanei penalizate), organele disciplinare pot revizui numai 
consecinţele disciplinare ale acestei decizii. În cazul unei identificări greşite, în 
conformitate cu prezentul regulament, procedurile disciplinare pot fi iniţiate numai 
împotriva persoanei care a fost de fapt vinovată. 

3 Contestaţia împotriva unui avertisment sau a eliminării de pe teren după două 
avertismente este admisibilă numai dacă eroarea arbitrului a fost de a identifica greşit 
jucătorul. 
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4 În cazul unor abateri grave, pot fi luate măsuri disciplinare chiar dacă arbitrul şi 
asistenţii săi nu au văzut evenimentul în cauză şi, prin urmare, nu au putut să 
întreprindă nici o acţiune. 

5 Prevederile prezentului Regulament cu privire la contestaţiile împotriva rezultatelor 
meciurilor afectate de decizia unui arbitru, care a reprezentat o încălcare evidentă a 
normei, rămân aplicabile. 

 

Articolul 10 Termenul de prescripţie 

1 Sancţiunile au termen de prescripţie și se anulează după cum urmează:  

a) după un an, pentru încălcările comise pe terenul de joc sau în imediata 
apropiere a acestuia; 

b) după zece ani, pentru dopaj; 

c) după cinci ani pentru toate celelalte abateri.  

2 Sancţiunile aplicate pentru trucarea meciurilor, fraudă, mită şi corupţie sunt 
imprescriptibile. 

3 Cursul prescripţiei este întrerupt odată cu începerea procedurii înaintea împlinirii 
termenului de prescripţie.   
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II – Abateri 
 

Articolul 11 Principii generale de conduită 

1 Asociaţiile membre şi cluburile, precum şi jucătorii, oficialii şi membrii acestora, şi 
toate persoanele desemnate de UEFA să-şi exercite funcţiile, trebuie să respecte Legile 
Jocului, precum şi Statutele, regulamentele, directivele şi deciziile UEFA şi să respecte 
principiile de conduită etică, loialitate, integritate şi sportivitate. 

2 De exemplu, o încălcare a acestor principii este comisă de oricine: 

a) care se angajează sau încearcă să se angajeze în acţiuni de fraudă, mituire 
activă sau pasivă şi/sau corupţie; 

b) al cărui comportament este insultător sau încalcă, în oarecare mod, normele de 
bază ale unei conduite decente; 

c) care foloseşte evenimente sportive pentru manifestări de natură non-sportivă; 

d) al cărui comportament discreditează fotbalul ca sport, în special UEFA; 

e) care nu respectă deciziile sau directivele Organelor UEFA pentru Administrarea 
Justiţiei sau deciziile Curţii de Arbitraj Sportiv, în care UEFA este parte sau care 
vizează două asociaţii membre ale UEFA; 

f) care nu respectă instrucţiunile oficialilor de meci; 

g) care nu plăteşte pentru biletele primite de la un alt club sau asociaţie naţională; 

h) care culpabil se prezintă cu întîrziere sau nu se prezintă de fel la un meci, sau 
este responsabil pentru lovitura de start întîrziată; 

i) care provoacă culpabil întreruperea sau abandonarea unui meci, sau este 
responsabil pentru întreruperea sau abandonarea acestuia; 

j) care înscrie pe foia de joc un jucător care nu este în drept să joace; 

3 Încălcarea principiilor şi regulilor menţionate mai sus se pedepseşte prin măsuri 
disciplinare. 

 

Articolul 12 Integritatea meciurilor şi a competiţiilor şi trucarea meciurilor 

1 Toate persoanele care respectă regulile şi regulamentele UEFA trebuie să se abţină de 
la orice comportament care afectează sau ar putea afecta integritatea meciurilor şi 
competiţiilor şi trebuie să coopereze cu UEFA în mod deplin şi în orice moment în scopul 
de a combate astfel de comportament. 

2 Integritatea meciurilor şi a competiţiilor este încălcată, de exemplu, de orice persoană: 

a) care acţionează într-o manieră care ar putea exercita o influenţă ilegală sau 
nejustificată asupra cursului şi/sau rezultatului unui meci sau al unei competiţii 
în vederea obţinerii unui avantaj pentru sine sau pentru o terţă parte; 
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 b) care participă, direct sau indirect, la pariuri sau ale activităţi similare care 
privesc meciurile din cadrul competiţiilor sau care au un interes financiar direct 
sau indirect în astfel de activităţi; 

c) care utilizează sau furnizează altora informaţii care nu sunt disponibile 
publicului, care sunt obţinută datorită funcţiei sale în fotbal, şi care afectează 
sau ar putea afecta integritatea unui meci sau a unei competiţii; 

d) care nu informează imediat şi voluntar UEFA dacă este abordat în legătură cu 
activităţi care vizează influenţarea într-un mod manieră ilegal sau nejustificat 
cursul şi/sau rezultatul unui meci sau al unei competiţii; 

e) care nu raportează imediat şi voluntar UEFA despre orice comportament care îi 
este cunoscut şi care cade sub incidenţa acestui articol. 

3 În cazul în care reclamaţiile privind trucarea meciurilor au fost depuse după terminarea 
etapei competiţionale, acestea nu pot avea niciun impact asupra rezultatului sportiv al 
competiţiei sau a meciului în cauză şi, prin urmare, meciul nu poate fi rejucat, cu 
excepţia cazului în care organul disciplinar competent decide altfel. 

 

Articolul 13 Dopajul 

Dopajul se pedepseşte în conformitate cu Regulamentul UEFA anti-doping şi cu prezentul 
Regulament. 

 

Articolul 14 Rasismul și alte comportamente discriminatorii 

1 Orice persoană care cade sub incidenţa articolului 3, care lezează demnitatea umană a 
unei persoane sau a unui grup de persoane, pe orice motive, inclusiv culoarea pielii, 
rasă, religie sau origine etnică, gen sau orientare sexuală va fi suspendată pentru cel 
puţin zece meciuri sau pentru o anumită perioadă de timp, sau i se va aplica orice altă 
sancţiune corespunzătoare. 

2 Dacă unul sau mai mulţi dintre suporterii asociaţiilor membri sau ai clubului adoptă 
comportamentul descris la alineatul 1, asociaţia membră sau responsabilul clubului se 
pedepseşte cu cel puţin închiderea parţială a stadionului. 

3 Următoarele măsuri disciplinare se aplică în caz de recidivă: 

a) a doua abatere este sancţionată cu un meci jucat fără spectatori şi o amendă de 
50 000 euro; 

b) orice abatere ulterioară este sancţionată cu un meci jucat fără spectatori, 
închiderea stadionului, pierderea meciului prin forfait, scăderea punctelor 
şi/sau descalificarea din competiţie.  

4 În cazul în care circumstanţele cauzei o impun, organul disciplinar competent poate 
impune măsuri disciplinare suplimentare asociaţiei membre sau responsabilului 
clubului, cum ar fi disputarea unuia sau mai multor meciuri fără spectatori, închiderea 
stadionului, pierderea meciului prin forfait, scăderea punctelor şi/sau descalificarea 
din competiţie. 
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5 Dacă meciul este suspendat de arbitru din cauza comportamentului rasist şi/sau 
discriminatoriu, meciul poate fi declarat pierdut prin forfait. 

6 Măsurile disciplinare indicate mai sus pot fi combinate cu directive specifice care 
vizează combaterea unui astfel de comportament. 

 

Articolul 15 Comportamentul neregulamentar al jucătorilor şi oficialilor 

1 Următoarele suspendări se aplică în cazul meciurilor din competiţie: 

a) suspendarea pentru un meci din competiţie sau o anumită perioadă pentru: 

i. al doilea avertisment în cadrul aceluiaşi meci; 
ii. joc dur; 
iii. contestaţii repetate sau nerespectarea ordinelor arbitrului; 
iv. insultarea jucătorilor sau altor persoane prezente la meci; 
v. comportament nesportiv; 
vi. provocarea spectatorilor; 
vii. participarea la un meci atunci cînd este suspendat sau nu este în drept să joace; 
viii. negarea oportunităţii evidente de marcare. 

b) suspendarea pentru două meciuri din competiţie sau o anumită perioadă pentru 
folosirea unui limbaj abuziv la adresa unui oficial de meci; 

c) suspendarea pentru două meciuri din competiţie sau o anumită perioadă pentru 
primirea intenţionată a unui cartonaş galben sau roşu; 

d) suspendarea pentru trei meciuri din competiţie sau o anumită perioadă pentru 
insultarea oricărui oficial de meci; 

e) suspendarea pentru trei meciuri din competiţie sau o anumită perioadă pentru 
agresarea unui jucător sau altei persoane prezente la meci; 

f) suspendarea pentru patru meciuri din competiţie sau o anumită perioadă pentru 
acţiunile vădit intenţionat în scopul determinării unui oficial de meci să ia o decizie 
incorectă sau susţinerea decizie eronate şi, prin urmare, făcînd-ul să ia o decizie 
incorectă; 

g) suspendarea pentru cinci meciuri din competiţie sau o anumită perioadă pentru 
agresări grave; 

h) suspendarea pentru cincisprezece meciuri din competiţie sau o anumită perioadă 
pentru agresarea oficialului de meci. 

2 Suspendările pot fi combinate cu amenzi. 

3 În cazul unei abateri grave, suspendarea poate fi majorată și/sau extinsă pentru a 
cuprinde toate categoriile competiţionale. 

4 Dacă o echipă naţională sau de club se comportă în mod necorespunzător (de exemplu, 
în cazul în care, în timpul unui meci, arbitrul aplică sancţiuni disciplinare pentru cel 
puțin cinci jucători, sau a unui grup de cel puțin șase jucători și oficiali - trei sau mai 
mulţi jucători în cazul futsal – în timpul meciului), pot fi luate măsuri disciplinare 
împotriva asociaţiei membre sau clubului în cauză (a se vedea Anexa A.VIII). 
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Articolul 16 Ordinea şi securitatea la meciuri în cadrul competiţiilor UEFA 

1 Cluburile gazdă şi asociaţiile naţionale sunt responsabile pentru ordinea şi securitatea 
atît în interiorul, cît şi în jurul stadionului înainte, în timpul şi după meciuri. Toate 
asociațiile și cluburile trebuie să se conformeze cu obligațiile stabilite în Regulamentul 
UEFA privind Siguranța și Securitatea. Aceştia sunt responsabili de incidentele de orice 
natură şi pot fi supuşi unor măsuri şi directive disciplinare, cu excepţia cazului în care 
pot dovedi că nu au neglijat în nici un fel organizarea meciului. 

2 Cu toate acestea, toate asociaţiile şi cluburile sunt responsabile pentru următorul 
comportament neadecvat din partea suporterilor săi şi pot fi supuse unor măsuri şi 
directive disciplinare, chiar dacă pot dovedi absenţa oricărei neglijenţe în legătură cu 
organizarea meciului: 

a) invadarea terenul de joc; 

b) aruncarea de articole care pot pune în pericol integritatea fizică a altor persoane 
prezente la meci sau care pot avea impact asupra desfășurării normale a 
meciului; 

c) lansarea focurilor de artificii sau a altor obiecte; 

d) utilizarea indicatoarelor laser sau a dispozitivelor electronice similare; 

e) utilizarea gesturilor, cuvintelor, obiectelor sau altor mijloc pentru a transmite 
a mesaj provocator care nu este potrivit pentru un eveniment sportiv, mesaje 
deosebit de provocatoare, care au un caracter politic, ideologic, religios sau 
ofensator; 

f) acte de distrugere; 

g) tulburarea liniştii în timpul imnurilor naţionale; 

h) orice altă încălcare de ordine sau disciplină observată în interiorul sau în jurul 
stadionului. 
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III – Dispoziţii cu privire la etică 

 

Articolul 17 Dispoziţii cu privire la etică: domeniul de aplicare, competenţa UEFA  
şi principii generale 

1 Următoarele prevederi se aplică tuturor persoanelor care intră sub incidenţa articolului 
3 (1) (a), (c) şi (e), cu excepţia cazurilor în care comportamentul în cauză este tratat 
în mod corespunzător de organele competente ale unei din asociaţiile membre ale UEFA 
sau de FIFA. 

2 Fără a aduce atingere prevederilor §1 de mai sus, dacă o presupusă încălcare a 
prevederilor are loc în legătură cu chestiunile UEFA sau cu funcţia unei persoane alese, 
aprobate sau desemnate de UEFA pentru exercitarea funcţiei, organele disciplinare ale 
UEFA au competenţă exclusivă de a instrumenta cauza. 

3 Toate persoanele obligate să respecte aceste prevederi trebuie să fie conştient de 
importanţa sarcinilor, obligaţiilor şi responsabilităţilor sale. Acestea trebuie să respecte 
principiile loialităţii, integrităţii şi sportivităţii şi să acţioneze cu onestitate deplină 
atunci cînd îşi exercită funcţiile. 

4 Toate persoanele obligate să respecte aceste prevederi au o datorie fiduciară faţă de 
UEFA. 

5 Toate persoanele obligate să respecte aceste prevederi au responsabilitatea de a 
raporta către UEFA fără întîrziere orice comportament lipsit de etică. 

 

Articolul 18 Utilizarea informaţiilor confidenţiale şi abuzul în serviciu  

1 Persoanele obligate să respecte aceste prevederi nu vor folosi informaţiile confidenţiale 
dobîndite în cursul activităţilor în cadrul UEFA pentru a obţine sau încerca să obţină un 
avantaj personal sau pentru orice alt scop ilegal. Această obligaţie rămîne valabilă şi 
după încetarea oricărei relaţii în temeiul căreia o persoană se supune prevederii date. 

2 Persoanele obligate să respecte aceste prevederi nu trebuie să abuzeze în niciun fel de 
funcţia sa, în special să nu profite sau să încerce să profite de funcţie în beneficiul 
personal și/sau în scop de avantaje, într-o manieră ce contravine atribuţiilor şi 
responsabilităţilor faţă de UEFA. 

 

Articolul 19 Conflicte de interese 

1 Toate persoanele obligate să respecte aceste prevederi trebuie să evite orice situaţie 
care ar putea conduce la un conflict de interese. Un astfel de conflict poate apărea în 
cazul în care persoanele obligate să respecte aceste prevederi au sau par să aibă interes 
private sau personal care le diminuează capacitatea de exercitare a atribuţiilor fără o 
influenţă nejustificată. Interesele private sau personale pot include, dar nu se limitează 
la, beneficii personale, cîştiguri financiare sau alte motive pentru a obţine favoruri 
pentru sine, familie, prieteni sau alţii. Toate persoanele obligate să respecte aceste 
prevederi au responsabilitatea de a divulga, fără înîrziere, orice astfel de conflicte de 
interese către UEFA. 
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2 Toate persoanele obligate să respecte aceste prevederi se vor abţine de la îndeplinirea 
atribuţiilor sale în cazul în care există sau pot exista conflicte de interese. 

 

Articolul 20 Oferirea şi acceptarea de cadouri şi alte beneficii 

Persoanele care au obligaţia de a respecta aceste prevederi vor oferi, solicita sau vor accepta 
doar acele cadouri sau beneficii care nu pot fi considerate, în mod rezonabil, ca fiind 
susceptibile de a influenţa comportamentul acestora, creînd orice formă de obligaţie sau 
avînd ca rezultat orice conflict de interese. Se pot oferi sau accepta doar cadouri sau 
beneficii simbolice sau tradiţionale în baza unor tradiţii consacrate. 

 

Articolul 21 Mita şi corupţia 

1 Persoanele care au obligaţia să respecte aceste prevederi nu trebuie să ofere, să 
promită, să dea, să ceară, să solicite, să primească  sau să accepte orice fel de avantaje 
pecuniare nejustificate sau beneficii de altă natură, în vederea influenţării procesului 
decizional al UEFA, fie în chestiuni de afaceri, sau în orice altă sferă comercială sau de 
altă natură.  

2 Persoanele care au obligaţia să respecte aceste prevederi nu vor oferi, promite, da, 
cere, solicita, primi sau accepta niciun fel de avantaje pecuniare sau alte beneficii în 
schimbul executării sau omisiunii de a executa un act legat de activităţile sale oficiale 
în cadrul UEFA sau care contravin atribuţiilor acestora. 

3 Toate persoanele care au obligaţia să respecte aceste prevederi trebuie să raporteze 
imediat către UEFA orice ofertă, promisiune sau stimulare similară în sensul alineatelor 
1 sau 2 de mai sus. 

 

Articolul 22 Licitarea şi voturile 

Toate persoanele care au obligaţia să respecte aceste prevederi vor da dovadă de prudenţă 
şi fidelitate atunci cînd sunt împuternicite şi li se încredinţează adoptarea deciziilor privind 
desfăşurarea competiţiilor UEFA. Prin urmare, acestea trebuie să-şi exercite fidel 
responsabilităţile şi să ia decizii în cunoştinţă de cauză şi cu bună-credinţă, în conformitate 
cu criteriile obiective şi niciodată pe baza oricăror avantaje necorespunzătoare, fie reale sau 
percepute ca atare, pecuniare sau de altă natură. 
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IV – Alte prevederi 
 

Articolul 23 Stabilirea măsurilor disciplinare 

1 Organul disciplinar competent determină tipul şi amploarea măsurilor disciplinare care 
urmează a fi impuse în conformitate cu elementele obiective şi subiective ale 
infracţiunii, ţinînd seama atît de circumstanţele agravante, cît şi de circumstanţele 
atenuante. 

2 În cazul în care organul disciplinar competent este de părere că informaţiile furnizate 
de partea acuzată au fost decisive pentru descoperirea sau stabilirea unei încălcări a 
regulilor şi regulamentelor UEFA, aceasta îşi poate exercita drepturile discreţionare şi 
poate reduce măsurile disciplinare sau chiar poate renunţa în întregime la acestea. 

3 Măsurile disciplinare pot fi reduse sau extinse de organul disciplinar competent în 
funcţie de circumstanţele cazului specific. În cazul abaterilor referitoare la articolul 16 
(2) litera (a) și litera (e), organul disciplinar competent poate lua în considerare reacţia 
imediată a clubului gazdă sau a asociaţiei naţionale ca circumstanţă atenuantă. 

 

Articolul 24 Evaluarea probelor şi standardul de probă 

1 Organul disciplinar competent dispune de discreţie absolută în ceea ce priveşte 
evaluarea probelor. 

2 Standardul de probă care trebuie aplicat în cadrul procedurii disciplinare UEFA este 
convingerea organului disciplinar competent. 

 

Articolul 25 Recidiva 

1 Constituie recidivă săvârşirea unei noi abateri disciplinare similare în termen de: 

a) un an de la data abaterii anterioare, dacă aceasta a fost pedepsită cu suspendare 
de pînă la două meciuri aplicată unei persoane fizice; 

b) zece ani de la data abaterii anterioare, dacă aceasta a vizat trucarea meciului, 
frauda, mituirea sau corupţia; 

c) doi ani de la data abaterii anterioare, dacă aceasta a vizat ordinea şi securitatea 
meciurilor competiţionale ale UEFA; 

d) trei ani de la data abaterii anterioare în toate celelalte cazuri. 

2 Recidiva este o circumstanţă agravantă. 

 

Articolul 26 Suspendarea măsurilor disciplinare 

1 Toate măsurile disciplinare pot fi suspendate, cu excepţia: 

a) avertismentelor; 

b) mustrărilor; 
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 c) interzicerea tuturor activităţilor legate de fotbal; 

d) măsurilor disciplinare legate de trucarea meciurilor, fraudă, mită şi corupţie; 

e) atribuirii pierderii meciului prin forfeit. 

2 Perioada de probațiune trebuie să fie de cel puţin un an şi de cel mult cinci ani. Această 
perioadă poate fi extinsă în circumstanţe excepţionale. 

3 În cazul în care, în timpul perioadei de probațiune, este săvîrşită o altă abatere de 
aceeași natură, organul disciplinar competent, ca regulă, dispune executarea măsurii 
disciplinare iniţiale. Aceasta poate fi adăugată la măsura disciplinară aplicată pentru 
noua abatere. 

 

Articolul 27 Pierderea prin forfait 

1 Dacă un meci nu poate avea loc sau nu poate fi jucat în întregime, asociaţia membră 
sau responsabilul clubului declară meciul pierdut prin forfait. 

2 Un meci este declarat pierdut prin forfait dacă la meci participă un jucător care a fost 
suspendat în urma unei decizii disciplinare. 

3 Un meci poate fi declarat pierdut prin forfait la meci participă un jucător care nu este 
eligibil în conformitate cu regulamentul competiţiei în cauză, şi dacă echipa adversă 
depune o contestaţie. 

4 Consecinţele declarării unui meci drept pierdut prin forfait sunt următoarele: 

a) echipa care pierde prin forfait se consideră a fi pierdut meciul cu 3-0 (5-0 în 
competiţiile de futsal), cu excepţia cazului în care rezultatul real este mai puţin 
favorabil pentru asociaţia membră sau clubul care se face vinovat, situaţie în 
care se declară rezultatul respectiv; 

b) dacă este necesar, administraţia UEFA modifică în mod corespunzător 
clasamentul asociaţiei membre sau a clubului în competiţia relevantă. 

5 Dacă un meci este declarat pierdut prin forfait, abaterile săvîrşite în timpul meciului 
rămîn pasibile de sancţionare. 
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CAPITOLUL II – DREPTUL PROCESUAL 

 
V – Organizarea şi competenţa 
 

Articolul 28 Organele disciplinare 

1 Organele disciplinare sunt: 

a) Organul de Control, Etică şi Disciplină; 
b) Organul de Recurs. 

2 Membrii Organului de Control, Etică şi Disciplină şi ai Organului de Recurs sunt aleşi de 
Comitetul Executiv pentru un mandat de patru ani. Membrii aleşi sunt prezentaţi 
Congresului spre aprobare. 

3 În cazul în care apare un post vacant, Comitetul Executiv al UEFA poate alege un 
înlocuitor pentru perioada rămasă a mandatului. 

 

Articolul 29 Organul de control, etică şi disciplină 

1 Organul de Control, Etică şi Disciplină este format din preşedinte, doi vicepreşedinţi şi 
alţi şapte membri. De regulă, Organul de Control, Etică şi Disciplină adoptă decizii în 
prezenţa tuturor membrilor săi, dar acesta are dreptul de a lua decizii cu prezenţa a 
cel puţin trei membri. 

2 Preşedintele Organului de Control, Etică şi Disciplină, unul dintre vicepreşedinţii săi sau 
unul dintre membrii săi care acţionează în calitate de preşedinte ad-hoc poate lua o 
decizie în calitate de judecător unic. 

a) în cazuri urgente sau în cazul contestaţiilor; sau; 
b) în cazul în care sancţiunea impusă este un avertisment, o mustrare, o amenda 

de pînă la 45 000 euro sau o suspendare din joc sau de la deţinerea unei funcţii 
de pînă la trei meciuri. 

3 Organul de Control, Etică şi Disciplină este competent să decidă cu privire la chestiunile 
disciplinare şi de etică şi cu privire la toate celelalte aspecte care ţin de competenţa 
sa conform Statutului şi regulamentelor UEFA. În cazuri deosebit de urgente (în special 
cele referitoare la admiterea sau excluderea din competiţiile UEFA), preşedintele poate 
trimite cauza direct la Organul de Recurs pentru a se lua o decizie. 

4 Organul de Control, Etică şi Disciplină este, de asemenea, competentă în cazul în care 
o asociaţie membră a UEFA şi/sau membrii acesteia nu sancţionează sau sancţionează 
în mod necorespunzător o încălcare gravă a obiectivelor statutare ale UEFA. 

 

Articolul 30 Organul de recurs 

1 Organul de Recurs are un preşedinte, doi vicepreşedinţi şi alţi nouă membri. 

2 De regulă, Organul de Recurs adoptă decizii în prezenţa a trei membri. Preşedintele 
poate mări numărul necesar pentru cvorum, dacă consideră necesar. 
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3 Preşedintele Organului de Recurs, unul dintre vicepreşedinţii acestuia sau unul dintre 
membrii săi care acţionează în calitate de preşedinte ad-hoc poate lua o decizie în 
calitate de judecător unic: 

a) în cazuri urgente sau în cazul contestaţiilor; 

b) în cazul în care sancţiunea impusă Organul de control, etică şi disciplină 
reprezintă o Amenda de pînă la 50 000 euro sau o suspendare din joc sau de la 
deţinerea unei funcţii de pînă la trei meciuri; 

c) în cazul în care solicitările părţilor şi ale inspectorului pentru etică şi disciplină 
sunt identice; 

d) în cazul în care recursul este în mod vădit inadmisibil; sau 

e) la solicitarea părţilor şi a inspectorului pentru etică şi disciplină. 

4 Organul de Recurs este competent să audieze contestaţiile împotriva deciziilor 
Organului de control, etică şi disciplină şi să se pronunţe asupra cauzelor deosebit de 
urgente care îi sunt adresate direct de către preşedintele Organului de control, etică şi 
disciplină. 

 

Articolul 31 Inspectorii de etică şi disciplină 

1 Comitetul executiv desemnează un număr necesar de inspectori de etică şi disciplină 
pe un termen de 4 ani şi îl desemnează pe unul dintre aceştia în calitate de inspector-
şef. Toate numirile sunt prezentate Congresului pentru aprobare. În cazul vacanței 
funcției, Comitetul Executiv al UEFA poate desemna o persoană în funcția devenită 
vacantă pentru perioada rămasă a mandatului. Comitetul Executiv al UEFA poate 
desemna inspectori de etică şi disciplină suplimentari în perioada mandatului, care vor 
exercita atribuțiile pe perioada rămasă a mandatului alături de ceilalți inspectori de 
etică şi disciplină. 

2 Inspectorii de etică şi disciplină reprezintă UEFA în procedurile desfăşurate în faţa 
Organului de control, etică şi disciplină şi a Organului de recurs. 

3 Inspectorii pot: 

a) iniţia investigaţii disciplinare; 

b) solicita deschiderea procedurilor și propune aplicarea măsuri disciplinare în 
privința asociaţiilor membre, cluburilor şi persoanelor fizice; 

c) face recurs împotriva deciziilor Organului de control, etică şi disciplină; 

d) sprijini UEFA în faţa Curţii de Arbitraj Sportiv, în cazul în care o parte face recurs 
împotriva unei decizii adoptate de Organul de recurs.  

4 Comitetul Executiv al UEFA, Preşedintele UEFA, Secretarul General al UEFA şi organele 
disciplinare pot autoriza inspectorii de etică şi disciplină să desfăşoare investigaţii fie 
în mod independent, sau în colaborare cu alte organe UEFA sau non-UEFA. 

5 Principiile generale care reglementează investigaţiile inspectorilor de etică şi disciplină 
sunt următoarele: 

a) Un inspector de etică şi disciplină poate investiga posibile abateri care intră sub 
incidenţa prezentului regulament. 
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 b) În principiu, în momentul iniţierii unei investigaţii, părţile implicate sunt 
informate în acest sens. Acest lucru nu se aplică atunci cînd notificarea nu este 
considerată corespunzătoare. Astfel de investigaţii se efectuează prin 
intermediul unor anchete scrise şi, dacă este necesar, chestionarea persoanelor. 
Pot fi utilizate şi alte proceduri investigative, inclusiv, dar fără a se limita la 
inspectări la faţa locului, solicitări de documente şi avize ale experţilor. 

c) Un inspector de etică şi disciplină poate numi un membru al administraţiei UEFA 
pentru a acţiona în calitate de secretar al investigaţiei. 

d) Dacă un inspector de etică şi disciplină consideră că au fost comise una sau mai 
multe abateri care se încadrează în domeniul de aplicare a prezentului 
regulament, concluziile inspectorului sunt prezentate sub forma unui raport care 
solicită iniţierea procedurii. 

e) În cazul în care se suspectează o încălcare a articolului 12 din prezentul 
regulament, persoanele obligate să respecte regulile şi regulamentele UEFA 
trebuie să furnizeze inspectorului de etică şi disciplină orice informaţii, 
documente, dispozitive de înregistrare şi stocare a datelor (text, imagini, sunet 
etc.) în legătură cu posibila abatere sau încălcare. 

f) În cazul interogării unei persoane, interviul este înregistrat fie electronic, sau 
sub formă de proces-verbal, care este apoi citit şi semnate de către persoana 
interogată. 

g) O investigaţie poate fi redeschisă dacă apar noi dovezi sau fapte care 
demonstrează că a fost săvîrşită o abatere care se încadrează în domeniul de 
aplicare a prezentului regulament. 

 

Articolul 32 Independenţa  

1 Membrii organelor disciplinare şi inspectorii de etică şi disciplină sunt independenţi şi 
nu pot aparţine nici unui alt organ sau comitet UEFA. 

2 Aceştia nu pot întreprinde măsuri sau exercita careva influenţă în privinţa oricăror 
chestiuni care prezintă, pot prezenta sau sunt bănuieli că ar prezenta conflicte de 
interese. Membrii organelor disciplinare ale UEFA trebuie să semneze o declaraţie 
oficială prin care se angajează să-şi exercite funcţiile în condiţiile expuse mai sus. 

3 Aceştia sunt obligaţi să respecte în mod exclusiv Statutul, regulile şi reglementările 
UEFA, şi legislaţia. 

 

Articolul 33 Recuzarea 

1 Membrii organelor disciplinare şi inspectorii de etică şi disciplină trebuie să refuze 
participarea în cauzele care îi vizează în mod direct, care vizează asociaţiile naţionale 
sau cluburile acestora ce aparţin asociaţiilor naţionale. 

2 În caz de orice îndoială sau dispută, preşedintele organului disciplinar în cauză sau 
împuternicitul acestuia decide asupra participării persoanei în cauză. 
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Articolul 34 Adoptarea deciziilor prin majoritate 

1 Organele disciplinare adoptă decizii cu votul majorităţii simple, fără abţinere. În caz 
de egalitate de voturi, preşedintele organului disciplinar relevant are dreptul la votul 
decisiv. 

2 Membrii organelor disciplinare sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea. 

 

Articolul 35 Secretariatul disciplinar 

1 Administraţia UEFA va asigura Secretariatul şi personalul necesar organelor disciplinare 
şi inspectorilor de etică şi disciplină la sediul UEFA. 

2 Secretariatul realizează munca administrativă, întocmirea proceselor-verbale ale 
şedinţelor şi pregătirea proiectelor de hotărîri care urmează a fi luate de organele 
disciplinare. 

3 Dacă este necesar, organul disciplinar relevant poate solicita asistenţa unui grefier ad-
hoc. 

 

Articolul 36 Răspunderea 

Membrii organelor disciplinare, inspectorii de etică şi disciplină şi personalul Secretariatului 
nu poartă răspundere pentru acţiuni sau inacţiunile ce privesc procedurile disciplinare, cu 
excepţia cazurilor de neglijenţă gravă sau intenţie ilegală. 
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VI – Dispoziţii generale privind procedura în faţa organelor disciplinare 

Articolul 37 Părţile şi intervenienţii 

1 Părţile sunt: 

a) persoana fizică, asociaţia membră sau clubul care este direct afectat; 

b) persoana fizică/organul care are dreptul de a face contestaţii şi oponentul în 
contestaţia dată. 

2 Asociaţiile membre, cluburile şi alte persoane/organe care pot fi afectate în mod direct 
pot fi invitate de organul disciplinar relevant să participe la procedură în calitate de 
intervenienţi, la iniţiativa organului disciplinar competent sau la cererea asociaţiei 
membre, a clubului sau a altei persoane/organ în cauză. 

 

Articolul 38 Reprezentarea 

1 Asociaţiile membre, cluburile, jucătorii şi oficialii pot fi avea reprezentanţi. 

2 Reprezentanţii trebuie să-şi dovedească dreptul de reprezentare prin intermediul unei 
procuri semnate. 

3 Organul disciplinar competent decide asupra aspectelor legate de reprezentare. 

 

Articolul 39 Asistenţa juridică şi avocatul pro bono 

1 Pentru a-şi garanta drepturile, persoanele obligate să respecte prezentul regulament şi 
care nu dispune de mijloace financiare suficiente pot solicita asistenţă juridică din 
partea UEFA cu privire la procedurile iniţiate de organele disciplinare ale UEFA. 

2 Persoanele care solicită asistenţă juridică trebuie să prezinte cereri motivate şi 
documente justificative. 

3 Administraţia UEFA elaborează o listă cu numărul necesar de avocaţi pro bono. UEFA nu 
este responsabilă pentru serviciile și consilierea oferită de avocați săi pro bono 
beneficiarilor. 

4 În funcţie de nevoile fiecărui solicitant, asistenţa juridică poate fi acordată după cum 
urmează: 

a) Solicitantul poate fi scutit de plata cheltuielilor de judecată. 
b) Avocatul pro bono poate fi selectat de către solicitant din lista elaborată de 

administraţia UEFA. 
c) Cheltuielile de călătorie şi cazare suportate de solicitant, precum şi cheltuielile 

martorilor şi experţilor invitaţi să depună mărturie pot fi acoperite de UEFA, 
care, de asemenea, acoperă cheltuielile de călătorie şi cazare ale oricărui 
avocat pro bono selectat din lista elaborată de administraţia UEFA. 

5 Administraţia UEFA decide cu privire la cererile de asistenţă juridică. Astfel de decizii 
sunt definitive. 
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6 Alte condiţii şi cerinţe referitoare la asistenţa juridică şi avocatul pro bono sunt 
comunicate prin scrisoare circulară și/sau se fac publice pe site-ul UEFA. 

Articolul 40 Limbile 

1 Procedurile disciplinare, atît în scris, cît şi oral, se desfăşoară într-una dintre limbile 
oficiale ale UEFA (adică engleză, franceză sau germană). 

2 Orice parte care doreşte să folosească o altă limbă în cadrul unei audieri trebuie să 
solicite în timp util serviciile unui interpret. Interpreţii trebuie să fie aleşi sau aprobaţi 
de UEFA, care suportă cheltuielile pentru astfel de servicii de interpretariat. 

Articolul 41 Convocarea, drepturile părţilor, audierile, deciziile, notificările şi  
                     confidenţialitatea 

1 Organele disciplinare sunt convocate de preşedinţii acestora. 

2 Cu excepţia cazului în care prezentul regulament specifică altfel, părţile şi inspectorii 
de etică şi disciplină au dreptul să depună declaraţii scrise, să examineze dosarul cauzei 
şi să solicite copii ale dosarului înainte de a se lua o decizie. 

3 Audierile sunt înregistrate şi arhivate. Părţilor nu li se permite accesul la înregistrările 
audierilor; totuşi, dacă o parte susţine că au fost încălcate regulile de procedură în 
privinţa sa în timpul unei audieri, preşedintele organului disciplinar competent sau 
împuternicitul său poate permite părţii respective să asculte şi/sau să examineze 
înregistrarea la sediul UEFA. Înregistrările sunt distruse după cinci ani. 

4 Organele disciplinare pot organiza audieri şi pot lua decizii în absenţa uneia sau a 
tuturor părţilor şi/sau a inspectorului de etică şi disciplină. 

5 În cazul în care cererile părţilor şi a inspectorului de etică şi disciplină sunt identice, 
organele disciplinare pot decide să se pronunţe în conformitate cu aceste cereri. 

6 Dacă se inițiază proceduri diferite împotriva aceleiaşi asociaţii membre, club sau 
persoană, organul disciplinar competent poate combina cauzele şi poate emite o decizie 
cuprinzătoare. 

7 Audierile organelor disciplinare ale UEFA nu sunt deschise publicului, cu excepţia 
cauzelor de încălcare a normelor anti-dopaj de către persoanele fizice, dacă acest lucru 
este solicitat, în mod corespunzător, de către pîrît şi aprobat de preşedintele organului 
disciplinar relevant. Preşedintele decide, la propria sa discreţie, dacă şi în ce condiţii 
poate avea loc o audiere publică. 

8 Organele disciplinare pot lua decizii prin teleconferinţă, prin videoconferinţă sau prin 
orice altă astfel de metodă. 

9 Toate comunicările privind o asociaţie membră, un club sau o persoană (inclusiv 
notificarea procedurilor împotriva acestora şi emiterea deciziilor adoptate de organele 
disciplinare) sunt adresate asociaţiei membre sau clubului în cauză, care urmează, după 
caz, să informeze persoana vizată. Toate comunicările din partea UEFA sau a organelor 
disciplinare vor lua forma unor faxuri sau e-mailuri expediate de Secretariatul 
disciplinar al UEFA. 
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10 Toate actele şi documentele prezentate în timpul procedurilor disciplinare care nu sunt 
accesibile publicului vor fi considerate confidenţiale. 

11 Organul disciplinar competent poate, în orice moment, rectifica orice erori de calcul 
sau orice alte erori evidente comise în decizie. 

 

Articolul 42 Termenele 

1 Un termen începe să curgă din ziua în care este notificat în conformitate cu articolul 
41 alineatul 9. Termenul se consideră a fi respectat dacă s-a acţionat pînă la miezul 
nopții/ora 24:00 (ora Europei Centrale) la data limită. Sărbătorile oficiale şi zilele 
nelucrătoare sunt incluse în calculul termenelor. Termenele sunt întrerupte între 20 
decembrie şi 5 ianuarie inclusiv. 

2 Cînd un termen limită expiră într-o zi de sîmbătă, duminică sau zi de sărbătoare oficială 
în cantonul elveţian Vaud, unde se află sediul UEFA, acesta este transferat pentru 
următoarea zi lucrătoare. 

3 Dacă nu se respectă un termen limită, partea care nu l-a respectat îşi pierde dreptul de 
procedură în cauză. 

4 Termenele limită prevăzute de prezentul regulament nu pot fi prelungite. 

 

Articolul 43 Sancţiuni pentru comportament disonant 

1 Orice participant al cărui comportament perturbă desfăşurarea ordonată a procedurii 
poate fi mustrat, i se poate aplica o Amenda în mărime de pînă la 3 000 euro sau poate 
fi exclus de la audiere de către preşedinte. 

2 Penalităţile pentru comportament disonant (adică penalităţile pentru sfidare) se aplică 
exclusiv persoanelor fizice şi sunt incontestabile. Cu excepţia mustrărilor, astfel de 
penalităţi trebuie înregistrate, cu indicarea motivelor în decizie. 

 

Articolul 44 Forme de probe 

1 În timpul investigaţiilor şi procedurilor disciplinare pot fi utilizate orice tipuri de probe, 
cu condiţia că nu este lezată demnitatea umană. Formele de probă valabile pentru 
investigaţiile şi procedurile disciplinare includ rapoartele şi înregistrările oficiale, 
examinarea martorilor, examinarea părţilor şi a inspectorului de etică şi disciplină, 
inspecţiile la faţa locului, avizele experţilor, înregistrările TV şi video, confesiunile 
personale şi alte înregistrări şi documente. 

2 Organele disciplinare pot solicita în orice moment probe suplimentare. 

 

Articolul 45 Rapoartele oficiale 

Faptele conţinute în rapoartele oficiale ale UEFA se presupun a fi corecte. Deşi, se pot oferi 
probe privind inexactitatea acestora. 
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Articolul 46 Martorii 

1 Toate persoanele aflate sub jurisdicţia UEFA sunt obligate să se conformeze unei citaţii 
pentru a se prezenta ca martor. Orice persoană care nu respectă o citaţie poate fi 
sancţionată în conformitate cu prezentul regulament. Organele disciplinare pot ţine 
cont, în mod corespunzător, de orice refuz nejustificat de a se prezenta la o audiere 
şi/sau de a furniza dovezi din partea unei părţi, a unui reprezentant al unei părţi sau a 
unui martor. 

2 Toate persoanele chemate să depună mărturie în faţa organelor disciplinare sunt 
obligate să spună adevărul şi să răspundă în deplină cunoştinţă de cauză la orice 
întrebări adresate acestora. 

3 Preşedintele organului disciplinar competent decide asupra examinării martorilor 
propuşi de părţi şi a inspectorului de etică şi disciplină. Fiecare parte este responsabilă 
pentru asigurarea disponibilităţii şi acoperirea cheltuielilor martorilor pe care îi invită. 

4 Organele disciplinare pot limita sau respinge mărturia oricărui martor, sau a oricărei 
părţi a acesteia, din motive de irelevanţă. 

 

Articolul 47 Martorii anonimi 

1 În cazul în care mărturia unei persoane în cadrul unei proceduri disciplinare iniţiate în 
conformitate cu prezentul regulament ar putea pune în pericol viaţa acestuia sau ar 
putea pune în pericol fizic familia sau prietenii apropiaţi aia cesteia, preşedintele 
organului disciplinar competent sau împuternicitul său poate dispune ca: 

a) martorul să nu fie identificat în prezenţa părţilor şi inspectorului de etică şi 
disciplină; 

b) martorul să nu apară în audiere; 
c) toate sau unele dintre informaţiile care ar putea fi folosite pentru a identifica 

martorul să fie incluse într-un dosar separat, confidenţial. 

2 Avînd în vedere împrejurările de ansamblu (în special dacă nu există alte dovezi care 
să le confirme pe cele ale martorului anonim), şi dacă este posibil din punct de vedere 
tehnic, preşedintele organului disciplinar competent sau împuternicitul său poate, în 
mod excepţional, să ordone, din proprie iniţiativă sau la cererea uneia dintre părţi sau 
a inspectorului de etică şi disciplină, ca: 

a) vocea martorului să fie distorsionată; 
b) faţa martorului să fie mascată; 
c) martorul să fie interogat în afara sălii de şedinţă; 
d) martorul să fie interogat în scris prin intermediul preşedintelui organului 

disciplinar competent sau împuternicitul său. 

3 Măsuri disciplinare se vor impune oricărei persoane care va dezvălui identitatea unui 
martor anonim sau orice informaţie care ar putea fi utilizată pentru identificarea 
acestuia. 
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Articolul 48 Identificarea martorilor anonimi 

1 Pentru a asigura siguranţa martorilor anonimi, identificarea acestora se face în spatele 
uşilor închise, în absenţa părţilor şi a inspectorului de etică şi disciplină. Acest lucru 
este efectuat fie de preşedintele organului disciplinar competent, fie de împuternicitul 
său, de unul singur sau împreună cu toţi membrii organului disciplinar competent şi este 
înregistrat în procesul-verbal care conţine datele personale ale martorului. 

2 Procesele-verbale în cauză nu sunt comunicate părţilor şi inspectorului de etică şi 
disciplină. 

3 Părţile şi inspectorul de etică şi disciplină primesc o notă scurtă care: 

a) confirmă faptul că martorul anonim a fost identificat oficial; şi 
b) nu conţine detalii care să poată fi folosite pentru a identifica martorul anonim. 

 

Articolul 49 Măsuri provizorii 

1 Preşedintele organului disciplinar competent sau împuternicitul acestuia este în drept 
să emită măsuri provizorii atunci cînd acestea sunt considerate necesare pentru a 
asigura buna administrare a justiţiei, pentru a menţine disciplina sportivă sau pentru a 
evita un prejudiciu ireparabil, sau din motive de siguranţă şi securitate. Acesta nu este 
obligat să audieze părţile şi/sau inspectorul de etică şi disciplină. 

2 O măsură provizorie se poate aplica pentru o perioadă de pînă la 90 de zile. Durata 
oricărei astfel de măsuri poate fi dedusă din sancţiunea disciplinară finală. Preşedintele 
organului disciplinar competent sau împuternicitul său poate, în mod excepţional, să 
prelungească valabilitatea unei măsuri provizorii cu pînă la 30 de zile. 

3 Măsurile provizorii pronunţate de către preşedintele Organului de Control, Etică şi 
Disciplină sau de împuternicitul acestuia pot fi contestate în conformitate cu 
prevederile relevante ale prezentului regulament. Cu toate acestea, recursul trebuie 
să fie adresat către UEFA în scris şi cu indicarea temeiului în termen de trei zile de la 
notificarea măsurii contestate şi nu există o taxă de recurs. Preşedintele organului de 
recurs sau împuternicitul acestuia hotărăşte cu privire la astfel de recursuri în calitate 
de judecător unic. Deciziile acestuia sunt definitive. 

 

Articolul 50 Contestarea deciziilor asupra chestiunilor preliminare 

Deciziile privind aspectele preliminare pot fi contestate separat numai dacă acestea pot 
provoca un prejudiciu ireparabil unei părţi sau UEFA. 

 

Articolul 51 Cheltuielile de procedură 

1 Cheltuielile de procedură în cadrul Organului de control, etică şi disciplină sunt 
suportate de UEFA, cu excepţia contestaţiilor, cînd acestea sunt suportate de partea 
învinsă. 
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2 Alocarea cheltuielilor de procedură în cadrul Organului de recurs depinde de rezultatul 
acestor proceduri, cu excepţia procedurilor disciplinare iniţiate împotriva persoanelor 
acuzate de încălcări ale normelor anti-dopaj, care sunt gratuite. În toate celelalte 
cazuri Organul de recurs decide, la propria discreţie, modul în care cheltuielile de 
procedură vor fi distribuite între părţi sau vor fi suportate de UEFA. Recursurile 
împotriva acestor decizii sunt inadmisibile. Taxa de recurs fie este dedusă din 
cheltuielile de procedură, fie se rambursează. 

3 Cheltuielile cauzate în mod abuziv de către o parte sunt suportate de partea 
responsabilă, indiferent de rezultatul procedurii. 

4 Fiecare parte suportă propriile cheltuieli, inclusiv cheltuielile pentru propriii martori, 
reprezentanţi, consilieri juridici şi avocaţi. 

 

Articolul 52 Deciziile 

1 În principiu, organele disciplinare emit decizii neîntemeiate, şi numai partea operativă 
a deciziei este notificată părţilor, care sunt informate că au la dispoziţie cinci zile din 
data notificării pentru a solicita în scris o decizie întemeiată. Dacă o astfel de solicitare 
nu a fost înaintată, decizia devine definitivă şi obligatorie, iar părţile se consideră a fi 
renunţat la dreptul de a introduce un recurs. 

2 În cazul în care se solicită o decizie întemeiată în termenul prevăzut la paragraful 1 de 
mai sus, termenul de depunere a recursului începe a curge doar după notificarea 
temeiurilor. Numai părţile cărora li se adresează decizia şi inspectorul de etică şi 
disciplină pot solicita prezentarea temeiului. 

3 Orice recurs depus înainte de notificarea temeiurilor este considerat în mod exclusiv 
drept o cerere de adoptare a deciziei întemeiate. 

4 Deciziile legate de dopaj întotdeauna vor fi emise cu motivație. 

5 Administraţia UEFA publică deciziile emise de organele disciplinare. În cazul în care o 
astfel de decizie conţine informaţii confidenţiale, administraţia UEFA poate decide, din 
oficiu sau la cererea uneia dintre părţi sau a inspectorului de etică şi disciplină, să 
publice în decurs de șapte zile de la notificarea deciziei o versiune anonimă, cu excepția 
deciziilor legate de dopaj în privința cărora se aplică prevederile speciale ale 
Regulamentului antidoping al UEFA.  

 

Articolul 53 Redeschiderea procedurii 

1 La cerere, organul disciplinar competent redeschide procedura în cazul în care o parte 
sau UEFA susţine că are fapte şi dovezi noi sau substanţiale pe care nu le-a putut 
prezenta înainte de intrarea în vigoare a deciziei. 

2 Cererea de redeschidere a procedurii trebuie adresată organului disciplinar care a luat 
decizia contestată în termen de 14 zile de la data la care au apărut motivele de revizuire 
şi nu mai mult de patru ani de la intrarea în vigoare a deciziei în cauză. 
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3 Cauzele legate de dopaj, fraudă, mituire, corupție sau trucare a meciurilor nu fac 
obiectul limitărilor de mai sus şi pot fi redeschise în orice moment. 

 

Articolul 54 Curtea de Arbitraj Sportiv 

Statutul UEFA stipulează care din deciziile luate de organele disciplinare pot fi aduse în faţa 
Curţii de Arbitraj Sportiv şi în ce condiţii. 
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VII – Procedura în faţa Organului de control, etică şi disciplină 

Articolul 55 Deschiderea procedurii 

1 Procedurile sunt iniţiate de administraţia UEFA: 

a) în baza rapoartelor oficiale; 
b) în cazul în care a fost depusă o contestaţie; 
c) la cererea Comitetului Executiv al UEFA, a Preşedintelui UEFA sau a Secretarului 

General al UEFA; 
d) la cererea unui inspector de etică şi disciplină; 
e) în baza documentelor primite de la o autoritate publică; 
f) în cazul în care a fost depusă o plîngere, care a fost în prealabil aprobată de un 

inspector de etică şi disciplină, conform paragrafului 2 de mai jos. 

2 În cazul depunerii unei plîngeri, inspectorul de etică şi disciplină trebuie să examineze 
această plîngere. La discreţia sa, inspectorul de etică şi disciplină poate decide să nu 
aprobe iniţierea procedurii dacă nu există motive întemeiate pentru a face acest lucru. 
Lipsa motivelor întemeiate apare, de exemplu, în cazul în care problema în cauză ar fi 
putut face obiectul unei contestaţii sau în cazul în care partea care depune plîngerea 
nu are un interes juridic demn de protecţie. 

3 Decizia inspectorului de etică şi disciplină de a nu aproba iniţierea procedurii poate fi 
contestată în faţa Organului de control, etică şi disciplină în termen de cinci zile de la 
notificarea deciziei. 

 

Articolul 56 Contestaţiile 

1 Asociaţiile membre şi cluburile acestora au dreptul de a depune contestaţii. 
Contestaţiile trebuie adresate în scris Organului de Control, Etică şi Disciplină, indicînd 
motivele relevante, în termen de 24 de ore de la încheierea meciului în cauză. 

2 Termenul limită de 24 de ore nu poate fi prelungit. În scopul bunei desfăşurări a unei 
competiţii, reglementările corespunzătoare privind competiţia pot reduce termenul de 
depunere a contestaţiilor. 

3 Taxa de contestare este de 1 000 euro. Aceasta trebuie plătită la depunerea contestaţiei 
şi este rambursată numai dacă contestaţia este admisă. 

4 Contestațiile care nu se conformează cerințelor expuse mai sus sunt declarate 
inadmisibile de către președintele Organului de Control, Etică şi Disciplină. 
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Articolul 57 Admisibilitatea contestaţiilor 

1 Contestaţia este admisibilă numai dacă aceasta se bazează pe: 

a) participarea unui jucător neeligibil la un meci ca urmare a neîndeplinirii de 
jucătorul în cauză a condiţiilor definite în regulile competiţionale relevante; 

b) cîmp de joc nepotrivit, dacă arbitrul a fost informat de îndată ce problema a fost 
raportată sau observată (fie în scris înainte de meci, fie oral de către un căpitan 
de echipă, în prezenţa căpitanului echipei adverse, în timpul meciului); 

c)  o eroare evidentă a arbitrului, în modul definit la articolul 9 din acest regulament, 
caz în care contestaţia poate fi îndreptat numai asupra consecinţelor disciplinare 
ale erorii evidente a arbitrului; 

d) o încălcare evidentă a unei reguli de către arbitru care a avut o influenţă decisivă 
asupra rezultatului final al meciului; 

e) orice alt incident semnificativ care a avut o influenţă decisivă asupra rezultatului 
final al meciului. 

2 Nu pot fi depuse contestaţii împotriva deciziilor luate de arbitru. 

 

Articolul 58 Clarificarea faptelor 

De regulă, Organul de Control, Etică şi Disciplină clarifică faptele cauzei într-o manieră 
sumară, pe baza rapoartelor oficiale. Acesta ia în considerare orice alte documente 
pertinente aflate în posesia sa şi poate aduna alte dovezi, cu condiţia ca acest lucru să nu 
tergiverseze procedura în mod nejustificat. 

 

Articolul 59 Cadrul procedural 

În principiu, procedurile în cadrul Organului de control, etică şi disciplină se desfăşoară în 
scris. Cu toate acestea, în circumstanţe excepţionale, Organul de control, etică şi disciplină 
poate organiza o audiere. În astfel de cazuri, sunt aplicabile regulile stabilite pentru 
desfășurarea audierilor și deliberărilor în cadrul Organului de Recurs. 
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VIII – Procedura în faţa Organului de recurs 

Articolul 60 Recursurile, termenele limită şi taxele 

1 Atît părţile afectate în mod direct de o decizie, cît şi inspectorul de etică şi disciplină 
au dreptul la recurs. Agenţia Mondială Anti-Doping poate, de asemenea, să atace 
deciziile referitoare la dopaj în conformitate cu termenul limită de depunere prevăzut 
în Codul Mondial Anti-Doping şi, în rest, în conformitate cu procedura definită în 
prezentul regulament. 

2 Declaraţia de recurs împotriva unei decizii a Organului de control, etică şi disciplină 
trebuie depusă în scris la administraţia UEFA, în atenţia Organului de recurs, în termen 
de trei zile de la emiterea decizie întemeiate. Regulile competiţionale pot totuşi să 
reducă acest termen în vederea bunei desfăşurări a competiţiei în cauză. 

3 În termen de cinci zile de la expirarea termenului de declarare a recursului, recurentul 
trebuie să depună, în scris, motivele recursului. Acestea trebuie să conţină o cerere 
legală, o relatare a faptelor, probe, o listă a oricăror martori propuşi (cu un scurt 
rezumat al mărturiilor pe care aceștia sunt așteptați să le facă) şi concluziile 
recurentului (în special cu privire la desfăşurarea orală sau în scris a procedurii de 
recurs). În absenţa precizării prealabile cu privire la desfăşurarea orală sau scrisă a 
procedurii, aceasta se va desfăşura în scris. Părţile şi inspectorul de etică şi disciplină 
nu sunt în drept să depună alte observaţii scrise sau probe după expirarea termenului 
limită pentru depunerea motivelor recursului. În cazuri urgente, preşedintele poate 
reduce acest termen. 

4 Taxa de recurs este de 1 000 euro, care urmează a fi plătită, cel tîrziu, la prezentarea 
motivelor de recurs. Cu toate acestea, taxa de recurs nu se aplică în cazul recursurilor 
împotriva deciziilor privind încălcarea normelor anti-doping de către persoanele fizice 
şi în cazul recursurilor depuse de inspectorul de etică şi disciplină. 

5 Dacă aceste termene nu sunt respectate, preşedintele declară recursul inadmisibil. 

 

Articolul 61 Admisibilitatea recursurilor 

1 Recursurile împotriva deciziilor Organului de control, etică şi disciplină sunt admisibile, 
cu excepţia cazului în care măsura disciplinară impusă în primă instanţă   s-a limitat la: 

a) un avertisment; 
b) o mustrare; 
c) o suspendare automată de la un meci în urma unei eliminări. 

2 Nici un recurs nu este admisibil dacă o parte nu solicită, în timp util, emiterea unei 
decizii înatemeiate, în conformitate cu articolul 52 din prezentul regulament. 
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Articolul 62 Suspendarea executării 

1 Recursul nu are efect suspensiv. 

2 După primirea unei cereri motivate, preşedintele poate decide suspendarea executării. 

 

Articolul 63 Referința la recurs 

1 Preşedintele notifică inspectorul de etică şi disciplină şi/sau părţile interesate despre 
recurs. Referința la recurs trebuie depusă în termenul stabilit de preşedinte. După 
expirarea acestui termen părțile nu sunt în drept să depună alte acte scrise sau să 
prezinte probe. 

2 Inspectorul de etică şi disciplină trebuie să întocmească o referință la recurs în cazul 
unei presupuse încălcări a articolelor 12, 13 sau 14. În cazul oricărei alte presupuse 
abateri disciplinare, acesta trebuie să răspundă la recurs la discreţia sa. 

 

Articolul 64 Audierile 

1 Procedurile în cadrul Organului de recurs se desfăşoară oral sau în scris. 

2 La cererea unei părţi sau a inspectorului de etică şi disciplină, sau în cazul în care 
preşedintele Organului de recurs consideră necesar, preşedintele stabileşte data 
audierilor şi citează părţile şi inspectorul de etică şi disciplină. 

3 În cadrul unei audieri, părţile şi inspectorul de etică şi disciplină au dreptul la două 
pledoarii orale. Preşedintele decide cu privire la succesiunea pledoariilor. În cazul în 
care partea care se expune prima renunţă la dreptul său de a se expune şi a doua oară, 
procesul de pledoarie este reziliat. 

 

Articolul 65 Deliberări şi decizii 

1 Organul de recurs deliberă în spatele uşilor închise. 

2 În cadrul procedurii de recurs, Organul de recurs are puterea deplină de a revizui 
faptele şi legea. 

3 Decizia Organului de recurs menţine, modifică sau anulează decizia atacată. În cazul 
unei erori judiciare fundamentale, Organul de recurs poate să revoce decizia atacată şi 
să retransmită cauza spre reevaluare Organului de control, etică şi disciplină. 

4 Dacă acuzatul este singurul care a depus un recurs sau dacă inspectorul de etică şi 
disciplină depune recurs în favoarea acuzatului, sancţiunea nu poate fi redusă. 

5 Dacă în cursul procedurii de recurs se descoperă noi abateri disciplinare, acestea pot fi 
judecate în cursul aceleiaşi proceduri. Într-o astfel de situaţie, sancţiunea poate fi 
extinsă. 
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6 Deciziile Organului de recurs sunt definitive, sub rezerva articolelor 62 şi 63 din Statutul 
UEFA. 
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CAPITOLUL III – PREVEDERI SPECIALE 

IX – Executarea 

Articolul 66 Competenţa 

1 Administraţia UEFA are competenţa de a executa deciziile organelor disciplinare. 
Acesta poate ordona asociaţiei membre în cauză să execute o decizie. 

2 Drept garanţie a executării, asociaţiile membre poartă răspundere în mod solidar pentru 
amenzile, confiscarea beneficiilor pecuniare şi cheltuielile de procedură impuse 
cluburilor, jucătorilor, oficialilor sau membrilor acestora; cluburile poartă aceeaşi 
răspundere în raport cu jucătorii, oficialii şi membrii săi. 

 

Articolul 67 Expulzarea şi avertismentele acumulate 

1 Cu excepţia cazului în care organul disciplinar competent decide altfel, un jucător sau 
oficial expulzat de pe terenul de joc sau din aria imediată, inclusiv zona tehnică, este 
suspendat în mod automat pentru următorul meci al competiţiei în cadrul căreia a avut 
loc expulzarea. 

2 Un jucător sau un oficial de echipă care primeşte avertismente în diferite meciuri din 
aceeaşi competiţie este suspendat pentru următorul meci al competiţiei respective, în 
conformitate cu condiţiile stabilite în regulamentele competiţiei în cauză şi cu toate 
directivele publicate într-o scrisoare circulară. Astfel de suspendări trebuie să fie 
satisfăcute înainte de orice alte suspendări. 

3 Dacă un meci este rejucat în întregime, orice avertismente emise în meciul rejucat vor 
fi anulate. 

4 Avertismentele emise într-un meci care ulterior a fost declarat pierdut prin forfait nu 
se anulează. 

 

Articolul 68 Executarea ordinară a sancţiunilor 

1 Cu excepţia cazului în care organul disciplinar competent decide altfel şi sub rezerva 
dispoziţiilor de mai jos, suspendările de la meci şi suspendările de la îndeplinirea unei 
funcţii trebuie să fie satisfăcute în timpul următorului meci(uri) din competiţie în cadrul 
căreia a fost comisă abaterea în cauză. 

2 Orice suspendare de la meci sau suspendare de la îndeplinirea unei funcţii care nu a 
fost finalizată la încheierea competiţiei UEFA se continuă în conformitate cu prevederile 
regulamentelor relevante privind competiţia. 

3 În lipsa unor astfel de clauze, suspendarea este transferată automat la următoarea 
competiţie oficială din aceeaşi categorie (adică competițiile dintre echipe 
reprezentative sau competițiile dintre cluburi, asa cum sunt indicate în articolul 49 din 
Statutul UEFA) pentru care jucătorul sau oficialul în cauză ar fi altfel eligibil. 
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4 Cu toate acestea, se aplică următoarele reguli: 

a) Suspendarea care nu poate fi satisfăcută în timpul unei competiţii Under-17 se 
va transfera, în mod automat, în următoarea competiţie Under-19, dacă nu poate 
fi a satisfăcută în timpul Cupei Mondiale FIFA U-17. 

b) Suspendarea care nu poate fi satisfăcută în timpul unei competiţii Under-19 se 
va transfera, în mod automat, în următoarea competiţie Under-21 pentru bărbaţi 
şi în Campionatul European Feminin pentru femei, dacă nu poate fi servit în 
timpul Cupei Mondiale FIFA U-20. 

c) Suspendarea care nu poate fi satisfăcută în timpul unei competiţii Under-21 se 
va transfera, în mod automat, în următorul Campionat European de Fotbal, cu 
excepţia cazului în care poate fi satisfăcută în timpul turneului olimpic de fotbal 
sau al Cupei Mondiale FIFA. 

d) Suspendarea care nu poate fi satisfăcută în timpul Campionatului European este 
transferată automat în următoarea competiţie a Ligii națiunilor UEFA sau a Cupei 
Mondiale FIFA. 

e) Suspendarea care nu poate fi satisfăcută în timpul Campionatului European la 
Futsal este transferată automat în următoarea competiţie a Cupei Mondiale FIFA 
la Futsal. 

5 Suspendarea pentru un anumit meci din categoria competiţiilor echipelor 
reprezentative se aplică tuturor meciurilor din competiţie a echipei reprezentative, 
care au loc cu o zi înainte, în ziua sau în ziua următoare a meciului în cauză. 

6 Suspendarea dintr-un anumit meci din competiţiile între cluburi se aplică tuturor 
meciurilor din cadrul oricărei competiţii între cluburi care au loc în oricare dintre cele 
două zile înainte sau în oricare dintre cele două zile după meciul respectiv sau în aceeaşi 
zi. 

 

Articolul 69 Prevederi suplimentare cu incidenţă asupra managerilor/antrenorilor 

1 Un manager/antrenor de echipă care este eliminat sau suspendat de la îndeplinirea 
funcţiei sale nu se poate afla în zona tehnică, şi nici nu poate comunica direct cu 
jucătorii echipei şi/sau cu personalul tehnic în timpul meciului. În plus, un 
manager/antrenor de echipă care este suspendat de la îndeplinirea funcţiei sale nu 
poate intra în vestiar sau tunel înainte sau în timpul meciului. 

2 Suspendările impuse unui antrenor-jucător se aplică capacităţii sale atît ca jucător, cît 
şi ca antrenor. 

3 Dacă un jucător care a fost suspendat pentru cel puţin trei meciuri preia rolul unui 
oficial sau manager/antrenor, orice parte rămasă din suspendare este satisfăcută în 
această nouă funcţie, sub rezerva prevederilor articolului 72 din prezentul regulament. 

 

Articolul 70 Încuviințarea Executării 

Măsurile şi directivele disciplinare intră în vigoare de îndată ce acestea sunt notificate, cu 
excepţia: 

a) suspendărilor automate în urma mai multor cartonaşe galbene sau a unui singur 
cartonaş roşu, cînd nu este cazul extinderii suspendării; aceste suspendări se execută 
imediat şi nu este necesară nici o notificare;  
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b) măsurilor disciplinare de natură financiară, care se execută în termen de 90 de zile 
de la notificarea acestora, cu excepţia cazului în care organul disciplinar competent 
decide altfel. 

Articolul 71 Executarea extraordinară a sancţiunilor 

O suspendare de la meci este considerată a nu mai fi pendită dacă un concurs UEFA este: 

a) declarat retroactiv pierdut prin forfait; 

b) abandonat înainte de finalizare şi nu mai este rejucat. 

 

Articolul 72 Termenele de executare a deciziilor 

1 Executarea deciziilor este interzisă: 

a) pentru excluderile din competiţiile UEFA: 

i. după cinci ani pentru excluderi într-un sezon; 
ii. după opt ani pentru excluderi în două sezoane, 
iii. după zece ani pentru excluderi pentru mai mult de două sezoane. 

b) pentru închiderea stadionului şi meciurile care urmează a fi jucate fără spectatori: 

i. după cinci ani pentru măsurile aplicabile unuia sau două meciuri; 
ii. după opt ani pentru măsurile aplicabile pentru trei sau patru meciuri, 
iii. după zece ani pentru măsurile aplicabile pentru mai mult de patru meciuri  

c) pentru suspendarea persoanelor: 

i. după doi ani pentru suspendări pentru unu sau două meciuri; 
ii. după cinci ani pentru suspendări pentru trei pînă la şase meciuri, 
iii. după opt ani pentru suspendări care depăşesc şase meciuri. 

d) după cinci ani pentru toate celelalte măsuri disciplinare. 

2 Abaterile care implică trucarea meciurilor, frauda, luarea de mită şi corupţia nu sunt 
supuse acestor termene. 

3 Termenul de executare începe la 1 august după sezonul în care a fost impusă măsura 
disciplinară. Termenul cuprinde un anumit număr de ani calculat în funcţie de sezonul 
UEFA, adică de la 1 august a unui an pînă la 31 iulie a următorului an. 
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X – Meciuri desfăşurate fără spectatori 

Articolul 73 Meciuri desfăşurate fără spectatori 

Cu excepţia cazului în care organul disciplinar competent decide altfel, nimănui nu i se 
permite să fie prezent la un meci care va fi jucat în fără spectatori, cu excepţia: 

a) numărului maxim de 200 de persoane care deţin bilete de categorie superioară din 
clubul sau asociaţia oaspete și cel mult 20 oaspeți VIP pentru fiecare club sau 
asociație; 

b) numărului maxim de 55 de persoane pe delegaţie de echipă, inclusiv jucătorii; 

c) personalul acredita al radiodifuzorului și media (jurnaliști și fotografi); 

d) ofiţerilor de poliţie şi personalului de securitate cu atribuţii specifice legate de 
securitatea în timpul meciului; 

e) persoanelor care îndeplinesc funcţii legate de infrastructura stadionului 
(responsabilii pentru terenul de joc, iluminare, marcaj, etc.) și persoanele care 
îndeplinesc funcții legate de desfășurarea meciului (copiii pentru mingi, copiii 
implicați în ceremonia înainte de meci precum și supraveghetorii acestora); 

f) numărului maxim de 75 de persoane reprezentanţi ai UEFA care îndeplinesc funcții 
legate de meci; 

g) persoanelor aparținând UEFA și partenerilor UEFA care deţin bilete de favoare; 

h) copiii pînă la vârsta de 14 ani (acompaniați în mod corespunzător) din cadrul 
școlilor și/sau academiilor de fotbal invitați să asiste la meci în mod gratuit.  
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XI – Recunoaşterea şi extinderi la nivel mondial 

Articolul 74 Recunoaşterea sancţiunilor stabilite de alte autorităţi 

1 Organul de control, etică şi disciplină poate extinde sancţiunile impuse de FIFA sau de 
o asociaţie membră a UEFA la competiţiile UEFA la cererea FIFA sau a asociaţiei membre 
UEFA în cauză, în special în cazul abaterilor grave săvîrşite în jurisdicţiile acestora. 

2 Cererea trebuie trimisă în scris către UEFA şi trebuie să fie însoţită de toată 
documentaţia referitoare la acest caz. 

3 Extinderea se acordă dacă decizia pe care se bazează cererea respectă principiile 
generale ale legii şi regulamentele UEFA. 

4 În măsura în care sunt compatibile cu regulile UEFA, măsurile luate de un organele de 
stat sau de un alt organ sportiv în ceea ce priveşte dopajul sunt recunoscute de UEFA. 

5 Decizia de a extinde o sancţiune nu poate modifica sancţiunea însăşi. 

6 Rezultatul oricărui recurs împotriva unei sancţiuni se aplică în egală măsură oricărei 
decizii de extindere a acesteia. 

7 Recursul formulat împotriva unei decizii de extindere a unei sancţiuni poate fi îndreptat 
numai împotriva condiţiilor unei astfel de extinderi şi nu împotriva validităţii sancţiunii. 

 

Articolul 75 Extinderea sancţiunilor la nivel mondial 

Pentru ca decizia organului disciplinar al UEFA să intre în vigoare în jurisdicţia unei alte 
confederaţii sau a unei asociaţii care nu este membră a UEFA, organul disciplinar competent 
al UEFA trebuie să depună o cerere în acest sens către FIFA. 
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XII – Dispoziţii finale 

Articolul 76 Egalitate de gen 

Folosirea formei la masculin în prezentul regulament se referă şi la feminin. 

 

Articolul 77 Data intrării în vigoare 

Prezentul regulament intră în vigoare la 15 iunie 2017. 

 

Articolul 78 Prevederi tranzitorii 

1 Prezentul regulament se aplică abaterilor disciplinare comise după intrarea acestuia în 
vigoare. 

2 Regulamentul se aplică, de asemenea, abaterilor disciplinare comise înainte de intrarea 
sa în vigoare, dacă acesta este mai favorabil faţă de acuzat decît reglementările în 
vigoare la momentul abaterii. 

 

Articolul 79 Textul care prevalează 

În cazul în care există o discrepanţă în interpretarea versiunilor în limba engleză, franceză 
sau germană ale prezentului regulament, textul în limba engleză va prevala. 

 

În numele Comitetului Executiv UEFA 

 

Aleksander Ceferin   Theodore Theodoridis 

Preşedinte    Secretar General 

 

Baku, 29 mai 2019 
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Anexa A - Lista măsurilor disciplinare 
 
În temeiul articolului 6 alineatul (5) din prezentul Regulament, organul disciplinar relevant 
poate lua în considerare următoarea listă de măsuri disciplinare atunci cînd ia decizia. 

 
Următoarea listă nu exclude competenţa organului disciplinar relevant de a lua deciziile proprii 
de la caz la caz, avînd în vedere circumstanţele specifice fiecărui caz (articolul 23). 

 
Măsurile disciplinare luate în considerare pentru abaterile care nu sunt incluse în această listă 
sunt stabilite de organul disciplinar relevant, în conformitate cu elementele obiective şi 
subiective ale abaterii, ţinînd seama atât de circumstanţele agravante, cît şi de circumstanţele 
atenuante. 

 
I.  Regulamentul disciplinar al UEFA  

Tipul încălcării  Prima abatere  A doua abatere  

Invadarea terenului de joc Amenda 5 000 euro  Amenda 8 000 euro  

Lansarea focurilor de artificii Amenda = nr. de focuri de 
artificii x 500 euro 

Amenda = nr. de focuri de 
artificii x 500 euro + 50% 

Utilizarea indicatoarelor cu laser 
sau dispozitive similare 

Amenda 8 000 euro  Amenda 12 000 euro  

Mesaje nepotrivite pentru 
evenimentul sportiv 

Amenda 10 000 euro  Amenda 15 000 euro  

Acte de distrugere  Amenda 5 000 euro + pagubele Amenda 8 000 euro + pagubele 

Punerea mingii în joc cu 
întîrziere  

Avertisment (antrenor + echipă) Amenda 10 000 euro (echipă) + 
1 meci sub supraveghere 
(antrenor) 
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II. Regulamentul UEFA privind siguranţa şi securitatea  

Încălcarea articolului Prima încălcare  A doua încălcare  

Emiterea biletelor (art.14-22, exc. Art.19)* Avertisment  Amenda 5 000 euro 

Cotele și prețurile biletelor (art. 19) Avertisment  Amenda 5 000 euro 

Echipa oaspete și suporterii (art. 23-25) Avertisment  Amenda 5 000 euro 

Admiterea spectatorilor (art. 26-34, exc. art. 33)* Avertisment  Amenda 5 000 euro 

Verificarea și căutarea spectatorilor (art. 33) Avertisment  Amenda 5 000 euro 

Controlul spectatorilor (art. 35-37 şi art.41-46)* Amenda 5 000 euro Amenda 8 000 euro 

Pasaje publice (art. 38) Amenda 8 000 euro Amenda 12 000 euro 

Uși și porți (art. 39) Amenda 15 000 euro Amenda 18 000 euro 

Protecția zonei de joc (art. 40) Amenda 5 000 euro Amenda 8 000 euro 

 

III. Regulamentul UEFA  privind infrastructura stadioanelor      

Încălcarea articolului Prima încălcare  A doua încălcare  

Criterii structurale aplicabile tuturor categoriilor 
(art. 4-28) 

Avertisment  Amenda 5 000 euro 

Instalaţia de nocturnă  (art. 5, 30, 43, 58 şi 73) Amenda 3 000 euro Amenda 5 000 euro 

Porțile şi poarta  de rezervă (art. 7) * Amenda 3 000 euro Amenda 5 000 euro 

Spațiu sau facilități necorespunzătoare (art. 10-
13)* 

Avertisment  Amenda 3 000 euro 

Tribune și dotări  pentru spectatori (art. 15)* Amenda 3 000 euro Amenda 5 000 euro 

Criterii de infrastructură pentru categoria 1 (art. 
29-41) 

Avertisment  Amenda 3 000 euro 

Criterii de infrastructură pentru 2 (art. 42-55) Avertisment Amenda 3 000 euro 

Criterii de infrastructură pentru 3 (art. 56-70) Avertisment Amenda 3 000 euro 

Criterii de infrastructură pentru 4 (art. 71-87) Avertisment Amenda 3 000 euro 

 
* Liga Campionilor UEFA, Liga Europei UEFA, Super Cupa UEFA şi Campionatul European de Fotbal UEFA 

 



46 

 

IV. Regulamentul medical al UEFA  

Încălcarea articolului Prima încălcare  A doua încălcare  

Examinarea medicală a jucătorilor (art.3-10) Avertisment  Amenda 5 000 euro 

Cerinţe medicale minime (art. 11-18) Avertisment  Amenda 5 000 euro 

 

V. Regulamentul UEFA privind echipamentele de joc 

Încălcarea articolului Prima încălcare  A doua încălcare  

Dispoziţii de bază (art.7-12) Avertisment  Amenda 3 000 euro 

Identificarea cluburilor (art.13-21) Avertisment  Amenda 3 000 euro 

Identificarea asociaţiilor membre (art.22-30) Avertisment  Amenda 3 000 euro 

Publicitatea sponsorului (art.31-36) Avertisment  Amenda 3 000 euro 

Identificarea producătorului (art.37-44) Avertisment  Amenda 3 000 euro 

Logouri acţiuni de caritate (art.45) Avertisment  Amenda 3 000 euro 

Imagini legate de fotbal pe tricouri (art.46-50) Avertisment  Amenda 3 000 euro 

Echipamentul portarului (art.51-55) Avertisment  Amenda 3 000 euro 

Echipamentul special folosit pe terenul de joc 
(art.56-58) 

Avertisment  Amenda 3 000 euro 

Echipamentul special folosit în zona tehnică 
(art.59-62) 

Avertisment  Amenda 3 000 euro 

Arbitrare (art.63) Avertisment  Amenda 3 000 euro 

Ball boys, player escorts (însoţitori jucători) şi 
purtătorii de steag  (art.64) 

Avertisment  Amenda 3 000 euro 

Mingile (art.65) Avertisment  Amenda 3 000 euro 
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VI. Regulamentul antidoping al UEFA 

Încălcarea articolului Prima încălcare  A doua încălcare  

Regulile privind localizarea   Avertisment  Amenda 5 000 euro 

Nerespectarea obligației de a merge direct la 
staţia de control dopaj   

Amenda 5 000 euro 1 meci sub probațiune 

 

VII. Regulamentul competiţional al UEFA 

Tipul încălcării  Prima abatere  A doua abatere  

Sosirea echipei şi predarea listei 
de joc 

Avertisment   Amenda 5 000 euro  

Chestiuni legate de media  Avertisment   Amenda 5 000 euro  

Poziţiile camerelor TV şi ale 
media  

Avertisment   Amenda 5 000 euro  
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VIII. Comportamentul neregulamentar al jucătorilor şi oficialilor (art.15alineat (4) din 

Regulamentul disciplinar al UEFA) 

Competiţie  Amenda standard pentru 
avertisment/eliminare 

Avertisment  Eliminare  

Campionatul European de 
Fotbal UEFA 

Turneul final 2 000 euro 4 000 euro 

Competiţia de calificare 1 000 euro 2 000 euro 

Liga Națiunilor UEFA 
Turneul final 2 000 euro 4 000 euro 

Competiţia de calificare 1 000 euro 2 000 euro 

Liga Campionilor UEFA 
Etapa grupelor  2 000 euro 4 000 euro 

Faza calificărilor şi play-off 750 euro 1 500 euro 

Liga Europei UEFA 
Etapa grupelor  2 000 euro 4 000 euro 

Faza calificărilor şi play-off 750 euro 1 500 euro 

Liga Juniori UEFA 250 euro 500 euro 

Super Cupa UEFA 1 000 euro 2 000 euro 

Campionatul European Under-21 UEFA 750 euro 1 500 euro 

Campionatul European Under-19 UEFA 500 euro 1 000 euro 

Campionatul European Under-17 UEFA 250 euro 500 euro 

Campionatul European Feminin UEFA 250 euro  500 euro 

Liga Campionilor Feminin UEFA 250 euro 500 euro 

Campionatul European Feminin Under-19 UEFA 150 euro 300 euro 

Campionatul European Feminin Under-17 UEFA 150 euro 300 euro 

Liga Campionilor UEFA la Futsal 200 euro 400 euro 

Campionatul European Futsal UEFA 300 euro 600 euro 

Campionatul European Futsal UEFA Under 19 150 euro 300 euro 

Campionatul European Futsal UEFA feminin 150 euro 300 euro 

Cupa Regiunilor UEFA 50 euro 100 euro  
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Cazuri   

De la 5 la 8 cartonaşe în total pentru jucători (3-6 pentru futsal), 
fără antecedente 

Avertisment  

De la 6 la 9 cartonaşe în total pentru un grup de jucători și 
oficiali, fără antecedente 

Avertisment 

Peste 8 cartonaşe în total (peste 6 pentru futsal), fără 
antecedente 

50% din amenda standard 

Peste 9 cartonaşe în total pentru un grup de jucători și oficiali, 
fără antecedente 

50% din amenda standard 

O abatere anterioară  Amenda standard + 
amenda pentru un 
avertisment suplimentar 

Mai mult decît o abatere anterioară Amenda standard + 
amenda pentru un 
avertisment suplimentar 
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