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                                             REGULAMENT DISCIPLINAR - PROIECT 

Propunere in urma deciziei Consiliului Federal din data de 21.01.2022, de 

modificare a statutului FRA. 

 

Norme generale de organizare și funcționare a Comisiei de Disciplină  

Art.1 Preambul. (1) Protecţia fair-playului sportiv, a intereselor şi drepturilor 

sportivilor din Romania, cat și a cluburilor sportive de profil sau a altor persoane 

fizice sau juridice implicate în activitatea sportivă reprezintă o prioritate pentru 

Federația Română de Atletism (FRA) iar în cazul în care sunt semnalate sau 

constatate încălcări ale acestora, FRA se angajează să depună toate eforturile 

pentru soluţionarea sesizărilor în mod rapid şi eficient, iar petenții să fie trataţi într-

o manieră profesionistă, corectă şi nediscriminatorie.  

(2) Drepturile de bază ale sportivilor din România, a cluburilor sportive de profil sau 

a altor persoane fizice sau juridice implicate în activitatea atletica (numiți în 

continuare ,,potențiali petenți”) a căror încălcare poate face obiectul petiţiilor, sunt 

cele prevăzute de Statutul FRA de Regulamentele sportive în vigoare, respectiv de 

deciziile organelor sau structurilor abilitate din cadrul FRA sau a normelor de 

fairplay sportiv.  

 

Art.2. (1) Prin Autoritate disciplinară se înțelege puterea decizională cu care au fost 

investite structurile specializate statutare ale FRA, împuternicite să judece și să 

decidă sancționarea oricărei persoane fizice sau juridice (structura sportivă afiliată, 

sportivi, reprezentanți legali, oficiali, arbitrii, organizatori, etc) care au încălcat 

legislaţia națională si internationala în vigoare, statutul FRA. 

(2) Autoritatea disciplinară se exercită deplin şi legitim potrivit:  
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a). delegării de competențe în baza prevederilor Legii nr. 69/2000 a Educației Fizice 

și Sportului, privind exercitarea de către FRA a dreptului de supraveghere şi control 

a structurilor sportive cu secții de atletism şi a asociațiilor județene de atletism.  

b). Statutului şi Regulamentului disciplinar al FRA.  

(3) Autoritatea disciplinară se exercită la locul de desfăşurare a unei competiţii de 

către Comisia de Competitie, Comisia de Arbitraj și concomitent sau ulterior unei 

competiții de către Comisia de Disciplină, Comisia de Apel a FRA sau, după caz, de 

persoane împuternicite de FRA la competițiile sportive, în limita dispozițiilor 

statutare, competențelor delegate și prevederilor Statutului și regulamentelor FRA 

în vigoare. 

  

Art.3. (1) Prin Aria de aplicabilitate a autorității disciplinare se înțelege totalitatea 

structurilor sportive, legal constituite și recunoscute oficial, cu secții de atletism 

afiliate FRA, a membrilor acestora, a personalului de conducere, oficialilor, 

tehnicienilor, sportivilor, reprezentanților legali, organizatorilor și a altor categorii 

de personal specific atletismului, care pot fi judecate și cărora li se pot aplica 

sancțiuni în baza regulamentului disciplinar în vigoare, regulamentelor sportive și 

respectiv statutului FRA sau a dispozițiilor în vigoare.  

(2) Nu intră sub incidența regulamentului disciplinar şi nu sunt considerate 

sancțiuni (disciplinare) penalizările legate de încălcări ale regulilor sportive ale unei 

competiții, de genul, intarziere apel sau competitie, material de concurs 

neregulamentar, nerespectarea culoarului, etc. Penalizările sunt de competența 

Comisiei de arbitrii. 
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Art.4. Prin Sesizare se înţelege cererea sau notificarea prin care se aduc la 

cunoștință organelor abilitate FRA fapte presupuse a aduce atingere fair-playului 

sportiv, a drepturilor sau intereselor petentului prin încălcarea legislației sau 

normelor aplicabile, formulată în scris şi depusă în condițiile și termenele stabilite 

în Regulamentul Disciplinar FRA, prin intermediul căreia un petent îşi exprimă 

nemulţumirea, respectiv solicitarea sa expresă cu privire la aspecte punctuale 

privind activitatea sa sportivă în relație cu competitorii săi direcți sau cu celelalte 

persoane fizice sau juridice implicate în activitatea sportiva. 

  

Art.5. Prin Petent în sensul prezentului regulament, se înţelege orice persoană 

fizică sau juridică care are calitatea de membru afiliat FRA sau care este implicată 

în activitatea sportiva și care depune o sesizare regulamentară către organele 

abilitate FRA. 

 

Art.6. Organizarea Comisiei de Disciplină a FRA  

(1) Comisia de Disciplină este organism de lucru cu caracter permanent al FRA 

competent să judece situațiile de natură disciplinară care pot interveni în 

activitatea sportivă. Comisia de disciplină își desfăşoară activitatea din oficiu, la 

sesizarea oficialilor FRA, precum și la sesizarea structurilor sportive, legal 

constituite și recunoscute oficial, membrilor afiliați FRA participanți în activitatea 

organizată și desfășurată sub autoritatea FRA. 

 (2) Comisia de Disciplină este compusă din 5 membri, din care unul este 

Președintele comisiei. Membrii Comisiei și Președintele ei sunt numiți prin Decizie 

a Consiliului Federal al FRA, în conformitate cu statutul FRA. 

 (3) Criteriile de selecție a membrilor Comisiei de Disciplină sunt: 
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a). Activitatea sportivă și experiența dobândită în activități sportive.  

b). Probitate și experiență profesională, fără mențiuni în cazierul judiciar sau fiscal; 

c). Seriozitate, notorietate și dorința de implicare activă în activitățile FRA 

d). Lipsa oricăror sancțiuni personale de natură disciplinară aplicate de organele 

abilitate FRA în ultimii trei ani;  

e). Disponibilitate pentru activitățile Comisiei de Disciplină FRA. 

 (4) Comisia de Disciplină se întrunește în ședințe de lucru prin Convocator al 

Președintelui Comisiei, ori de câte ori există sesizări ce au urmat integral 

procedurile prealabile, care sunt înregistrate regulamentar la FRA (inclusiv cu plata 

cauțiunii aferente).  

(5) Deciziile Comisiei se iau prin vot deschis, prin majoritate simplă.  

(6) Deciziile Comisiei sunt oficiale de la data publicării lor pe site-ul FRA și se pot 

ataca la comisia de apel în termenele și în condițiile prevăzute în Regulamentul 

Disciplinar FRA.  

(7) Puterea disciplinară dă titularilor legitimi menţionaţi la art.6, alin.2, facultatea 

de a investiga, judeca şi după caz, de a sancţiona persoanele fizice sau juridice în 

culpă.  

 

Art.7. Modalităţile de exercitare a autorităţii disciplinare se realizează prin:  

(1) sistem coerent de sancțiuni, corespunzător specificului activităţii federaţiei, 

gradat în funcţie de gravitatea faptelor și a eventualei recidive;  

(2) diferenţierea graduală a faptelor, excluderea posibilităţii dublei sancţiuni pentru 

aceeaşi faptă, excluderea retroactivităţii în aplicarea sancţiunilor, interdicţia de a 

da sancţiuni pentru fapte săvârşite anterior momentului comiterii faptei în cauză. 



5 
 

Eventuala penalizare (de ordin sportiv) şi sancţionarea (disciplinară) pentru aceeaşi 

faptă nu este considerată “dublă sancţiune”.  

(3) atenuarea, agravarea răspunderii făptuitorului sau suspendarea sancţiunii;  

(4) competențele privind cercetarea faptei, determinarea şi aplicarea sancţiunii; 

(5) garantarea dreptului la apărare, stabilind căile de atac împotriva sancţiunilor 

aplicate.  

 

Art.8. La propunerea Consiliului Federal, Adunarea Generală aprobă Regulamentul 

disciplinar. Propunerile de modificare impuse de realitatea competițională, 

corelarea regulamentului disciplinar relativ cu legislaţia în vigoare şi cu Statutul FRA 

care se impun pe perioada dintre două Adunări Generale, sunt de competența 

Comisiei de Disciplină. Modificările, validate de Consiliul Federal, se aplică de la 

data precizată în hotărâre, urmând a fi ratificate în următoarea şedinţă de Adunare 

Generală.  

 

Art.9. În conformitate cu dispozițiile în vigoare, comportamentul nesportiv, 

blamarea, denigrarea activității Federației, inclusiv a reprezentanților săi, a 

membrilor comisiilor sportive sau federale, a membrilor afiliați persoane juridice 

sau fizice, insulta şi calomnia adresate prin orice mijloace (în mod verbal direct, în 

presă, tv, la radio, social-media, bloguri, etc), nerespectarea statutului, a 

regulamentelor, hotărârilor şi deciziilor FRA precum și a normelor de fairplay 

sportiv de către membrii afiliați (cluburi sportive, echipe, sportivi, tehnicieni, 

reprezentanți legali ai acestora, arbitri, oficiali, organizatori, etc), precum şi de către 

oricare alți împuterniciți FRA pot fi sancționate în plan disciplinar în conformitate 

cu prevederile prezentului Regulament, Comisia de Disciplină putând aplica una din 
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sancțiunile prevăzute la  Art. 10 sau Art. 11, în funcție de gravitatea faptei și a 

efectelor ei.  

Art.10. Măsurile disciplinare (sancțiunile) aplicabile structurilor sportive afiliate 

(persoane juridice) sunt:  

a. avertisment;  

b. vot de blam;  

c. amendă;  

d. descalificare;  

e. suspendarea dreptului organizării competițiilor atletice  

f. suspendarea temporară a dreptului de participare în competiții ;  

g. suspendarea drepturilor de membru afiliat pe perioade determinate;  

h. excluderea (din federație);  

Art.11. Măsurile disciplinare (sancțiunile) aplicabile persoanelor fizice (conducători 

de club, de echipă, sportivi sau reprezentanți legali ai acestora, arbitri, tehnicieni, 

oficiali, etc.) sunt:  

a. avertisment;  

b. vot de blam;  

c. amendă;  

d. descalificare;  

e. suspendarea din activitate pe o perioadă determinată sau nedeterminată;  

f. suspendarea din funcția deținută în activitatea sportiva pe o perioadă 

determinată sau nedeterminată;  

g. excluderea (din federație);  

h. declararea „persona non grata”- persoană neagreată în structurile sau activitățile 

sportive ale FRA.  
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Art.12. Competenţele de a investiga, a judeca şi de a sancţiona persoanele fizice 

sau juridice în culpă revin, după caz:  

a) Comisiei de Disciplina, pentru sancțiunile prevăzute la Art. 10, pct. a), b), c), e) şi 

Art. 11, pct. a), b), c), d), e). 

b) pentru sancțiunile prevăzute la Art. 10, lit. d), f) şi Art. 11, lit. e), Consiliul Federal 

are competența după cum urmează: Comisia de Disciplină a FRA se sesizează din 

oficiu sau este sesizată conform prezentului Regulament şi audiază persoanele 

fizice sau împuterniciții structurii sportive în cauză. În baza hotărârii Comisiei de 

Disciplină sau în baza hotărârii definitive şi irevocabile a Comisiei de Apel, Consiliul 

Federal propune Adunării Generale suspendarea structurii sportive respective din 

drepturile de membru afiliat, cu majoritatea absoluta;  

c) Adunării generale, la propunerea Comisiei de Disciplină, avizată de Consiliul 

Federal, pentru sancțiunile prevăzute la art.10, lit. g) ,h) şi art. 11, lit. f), g), h), cu 

majoritate absoluta. 

  

Art.13. Instanțele la care pot fi atacate cu apel sancțiunile aplicate prin hotărârile 

persoanelor sau comisiilor abilitate, sunt: 

 a) Comisia de Apel; 

 b) Adunarea Generală.  

 

Art.14. În condiţiile prevederilor prezentului regulament, a Statutului şi a celorlalte 

reglementări, FRA este singura instanță abilitată să judece diferendele ce pot 

apărea în activitatile sportive, legate de aplicarea prevederilor Statutului şi a 

regulamentelor în vigoare.  
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Art.15. Încălcări disciplinare ale prevederilor regulamentelor naționale şi 

internaţionale pot fi următoarele (dar fără a se limita doar la acestea): 

 (1) Încercarea de corupere/influențare exercitată de către sportivi sau 

reprezentanții acestora, antrenori, organizatori, alți oficiali, etc. asupra unor 

oficiali/arbitri ai unei competiții, respectiv încercarea de a-i induce în eroare pe 

aceștia prin orice mijloace, inclusiv prin fals și uz de fals, se sancționează cu 

suspendarea până la 12 luni de la data rămânerii definitive a sancțiunii.  

(2) Orice acțiune comisă intenționat de un sportiv sau reprezentantul legal, 

apartinator, antrenor, arbitru, organizator, etc., pentru a împiedica un alt sportiv 

sau  echipa să ia startul, să-şi continue competitia sau să termine competitia, 

împiedicând lupta sportivă corectă, se sancționează cu amendă de până la 1.000 de 

euro şi suspendare de până la 12 luni de la data rămânerii definitive a sancțiunii 

pentru oricare din cei menționați mai sus, după caz.  

(3) Favorizarea unui sportiv/echipe, intenționat sau nu, chiar și din neglijența unui 

oficial al competiției, să ia startul cu un echipament/material neregulamentar se 

sancționează cu suspendare de până la 12 luni de la data rămânerii definitive a 

sancțiunii.  

(4) Acceptarea de către un arbitru sau un alt oficial/angajat a unei oferte 

neregulamentare de orice fel, pentru a favoriza un sportiv sau o echipă, se 

sancționează cu excluderea din federație sau declararea ca „persona non grata”. 

(5) Orice activitate neloială, nesportivă, incorectă sau neregulamentară de natură 

să compromită corectitudinea luptei sportive sau influentarea clasamentelor se 

sancționează, în funcție de gravitatea faptei și impactul/efectele ei, cu suspendare 

sau amendă, putând ajunge până la excluderea din federație sau declararea ca 
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„persona non grata”; aprecierea, judecarea și sancționarea faptelor aparține 

exclusiv Comisiei de Disciplină.  

(6) Oricare altă faptă de natură disciplinară prin care se încalcă prevederile 

regulamentelor specifice, ale regulilor de comportament civilizat şi fair-play, 

probate, după caz, cu declarații scrise, audio, video sau de altă natură, astfel:  

a) injurii, insulte, gesturi obscene sau nepoliticoase între sportivi sau reprezentanții 

lor legali, arbitri, oficiali, mecanici, reprezentanți ai cluburilor sportive, oricare altă 

persoană implicată în activitatea sportivă sau adresate de către una din aceste 

categorii, celorlalți; se sancționează cu suspendare de până la 3 luni de la data 

rămânerii definitive a sancțiunii şi amendă în sumă de 500 euro;  

b) comportament necivilizat în zonele unde au loc activități oficiale sau conexe unei 

competiții (secretariat, camera apel, facilități cazare, tribune spectatori, etc); se 

sancționează cu amendă în sumă de până la 500 euro; 

 c) manifestări injurioase, agresive, amenințătoare sau violente asupra unui oficial, 

arbitru sau sportiv, reprezentant, organizator, alți participanți la activitatea 

sportivă, inclusiv spectatori, indiferent de loc, argumente sau condiții; se 

sancționează cu suspendare de până la 6 luni de la data rămânerii definitive a 

sancțiunii şi amendă în sumă de până la 500 euro;  

d) încercarea de a participa la un concurs fără viză medicală valabilă la zi sau în 

perioada suspendării sau excluderii, ori inducerea în eroare a oficialilor FRA cu 

priviere la legitimare, transfer, afiliere sau înscriere într-o competiție; se 

sancționează cu amendă în sumă de până la 500 euro şi refuzul 

startului/afilierii/legitimarii/transferului şi suspendare de până la 6 luni de la data 

rămânerii definitive a sancțiunii;  
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e) încercarea de participare sau participarea la o competiție cu 

echipament/material neregulamentar, sau înlocuit, după obținerea validării de 

către oficialii  în vederea participarii într-o competiție, se sancționează cu 

suspendarea sportivului, cu până la 6 luni de la data rămânerii definitive a sancțiunii 

și amendă de până la 500 euro;  

f) manevrarea în competiție sau în zona competiției a unor echipamente, materiale, 

obiecte într-un mod care pune în pericol siguranţa celorlalți sportivi, a arbitrilor, a 

spectatorilor, sau care deranjează pe ceilalți sportivi, se sancționează cu 

suspendarea până la 4 luni de la data rămânerii definitive a sancțiunii și amendă de 

până la 500 de euro;  

g) refuzul sportivului de a se supune verificărilor tehnice ale competiției sau 

încercarea de a înșela oficialii tehnici, se sancționează cu descalificarea din concurs 

și amendă de până la 500 euro;  

h) greșeli de arbitraj, de natură să afecteze direct sau indirect clasamentul 

competiției; se sancționează cu suspendare până la 6 luni de la data rămânerii 

definitive a sancțiunii şi diminuarea cu 50 % a drepturilor de arbitraj la respectiva 

competiție;  

i) nerespectarea sau încălcarea prevederilor cuprinse în fișa postului de arbitraj sau 

depășirea competențelor; se sancționează cu suspendare de până la 6 luni de la 

data rămânerii definitive a sancțiunii şi diminuarea cu 50 % a drepturilor de arbitraj 

la respectiva competiție;  

j) participarea unui sportiv, arbitru, oficial sub orice formă la o competitie atletica, 

indiferent de natura acestuia, care nu a fost autorizat sau avizat de FRA și este 

considerat ilegal raportat la legislația în vigoare; se sancționează cu suspendare de 

până la 6 luni de la data rămânerii definitive a sancțiunii și amendă de 500 de euro; 
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k)  Prestatia unui arbitru cu intentia de a favoriza sau defavoriza un sportiv sau o 

echipa intr-o competitie, se sanctioneaza in functie de gravitatea faptei, sanctiunea 

putand merge pana la excluderea din FRA si declararea ca “persoana non grata”;  

l) pierderea sau deteriorarea materialelor puse la dispoziție unui oficial de către 

organizator sau FRA se sancționează astfel:  

- prima abatere: avertisment şi recuperarea valorică a materialelor respective;  

- a doua abatere: suspendare până la 3 luni de la data rămânerii definitive a 

sancțiunii şi recuperarea valorică a materialelor respective;  

m) participarea unui arbitru la o abatere disciplinară, de care ia la cunoștință și fără 

a acționa pentru oprirea sau demascarea ei; se sancționează cu excluderea din 

federație sau declararea ca „persona non grata”;  

n) oricare altă faptă de natură disciplinară a membrilor afiliați sau neafiliati FRA, 

persoane fizice sau juridice sau împuterniciți ai acestora, precum și a oricărui oficial 

al FRA, chiar nespecificată în prezentul Regulament, dar semnalată Comisiei de 

Disciplină, se va judeca de aceasta în baza legii, a reglementărilor specifice, a 

regulilor sportive de fairplay;  

 o) orice sportiv sau oficial care, în mod public, atât la competiții, cât și folosind 

presa scrisă, televiziunea, radio, internet, etc, discriminează un alt sportiv sau 

oficial într-o manieră jignitoare pe motive de rasă, culoare, limbă, religie, sex, 

origine etnică sau altă faptă având acest caracter, va fi amendat cu 500 de euro. La 

fiecare nouă abatere, sancțiunea va crește cu 10%;  

p) fapta unui sportiv, membru FRA sau oficial asimilat de a incita/îndemna public, 

atât la competiții, cât și folosind presa scrisă, televiziunea, radio, internet, etc, la un 

comportament sau atitudine cu caracter jignitor/ disprețuitor cară să aducă 

atingere onoarei, reputației, demnității sau imaginii publice a unui alt sportiv, 
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membru FRA sau oficial FRA se sancționează cu amendă de 500 de euro. La fiecare 

nouă abatere, sancțiunea va crește cu 10%.  

 

Art.16. Abaterile menționate la art. 15 sau cele nespecificate, de natură 

disciplinară, sunt analizate/judecate/sancționate de către:  

(1) Comisia de arbitrii 

(2) Comisia sportiva a competiției – sancțiuni cu efecte exclusiv pentru competiția 

la care comisia a fost delegata și unde au fost constatate abaterile;  

(3) Comisia de disciplină;  

(4) Comisia de apel.  

 

Art.17. (1) În funcţie de gravitatea abaterii, se pot aplica următoarele tipuri de 

SANCȚIUNI (conform Art. 10, 11 şi 19 din prezentul regulament), definite mai jos: 

a) avertisment;  

b) vot de blam;  

c) amendă;  

d) suspendare;  

e) descalificare:  

f) excludere;  

g) declararea ca “persona non grata“.  

(a) Avertismentul reprezintă dezaprobarea scrisă sau verbală adresată exclusiv 

persoanei fizice/juridice față de acţiunea neregulamentară/fapta de natură 

disciplinară sesizată, pentru evitarea recidivei disciplinare.  
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(b) Votul de blam reprezintă dezaprobarea scrisă adresată public, față de acțiunea 

neregulamentară/fapta de natură disciplinară a persoanei fizice/juridice care a 

comis abaterea, pentru evitarea recidivei disciplinare.  

(c) Amenda se poate aplica oricărei persoane fizice sau juridice angajate oficial într-

o activitate sportiva şi constă în obligarea celui care a comis abaterea la plata unei 

sume de până la 1000 euro, plătibilă în lei, la cursul de schimb al BNR la data 

facturării. Amenzile trebuie achitate în interval de 48 de ore de la data rămânerii 

definitive a deciziei, întârzierea plăţii peste acest termen antrenează o suspendare 

automată a celui sancţionat până la achitarea acesteia, urmând ca după expirarea 

unei perioade de 1 an de la data rămânerii definitive a deciziei și neplata amenzii 

să se producă excluderea din FRA conform Statutului.  

(d) Suspendarea reprezintă suprimarea temporară a dreptului de participare a celui 

în cauză la orice activitate sportive. Cel suspendat va remite legitimația sa la FRA, 

care o va restitui respectivului la expirarea perioadei suspendării. 

(e) Descalificarea este excluderea din competiție si este o decizie a Comisiei 

sportive a competiției, care presupune eliminarea sportivului din respectiva 

competiție (etapă), scoaterea din clasamente și anularea rezultatelor.  

(f) Excluderea este decizia Adunării Generale și înseamnă excludere din activitatea 

competițională, respectiv excluderea din federație, la propunerea Comisiei de 

disciplină, avizată de CF.  

(g) Personna non grata este decizia Adunării Generale, luată la propunerea Comisiei 

de Disciplină, avizată de CF și înseamnă interdicția definitivă aplicată unei persoane 

de a mai activa în oricare activitate FRA, cu pierderea automată a oricărui drept 

relativ la FRA.  
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Art.18. Competența în aplicarea sancțiunilor este următoarea:  

(1) Comisia de arbitrii/Comisia Sportivă a competiției poate aplica, pentru abaterile 

disciplinare constatate în concursul respectiv, exclusiv următoarele sancțiuni:  

a) avertisment;  

b) descalificare;  

(2) Comisia de Disciplină poate aplica:  

a) avertisment;  

b) vot de blam;  

c) amendă;  

d) descalificare;  

e) suspendare;  

f) propunere de excludere din activitatea sportivă FRA;  

(3) Comisia de Apel, are competență generală, putând aplica oricare dintre 

sancțiunile prevăzute la art. 10 sau 11. Hotărârile Comisiei de Apel sunt definitive 

și obligatorii.  

 

Art.19. Pe lângă sancțiunea disciplinară propriu-zisă, aceasta mai atrage:  

(1) concurentul care este exclus dintr-un concurs pierde orice drept asupra unei 

eventuale recompense decernate în timpul respectivului concurs precum şi taxa de 

înscriere;  

(2) publicarea sancțiunii și motivației sale, cu indicarea numelui persoanei/clubului, 

care fac obiectul sancțiunii respective.  

 

Art.20. Sesizarea organelor jurisdicționale enumerate la art. 16, se face după cum 

urmează:  
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(1) Comisia de arbitrii/Comisia Sportivă a competiției poate fi sesizată de:  

a) cluburi sportive, antrenori, sportivi, pentru abateri privind concursul la care 

aceștia iau parte; sesizarea va fi însoțită de o cauțiune de 50 euro (echivalent în lei, 

la cursul de schimb al BNR la data sesizării); 

 b) de directorul competiției, oficiali sau arbitri pentru abateri constatate, sau ca 

urmare a unei reclamații primite, fără cauțiune; 

 c) autosesizare, fără cauțiune.  

(2) Comisiile naționale ale disciplinelor sportive se pot sesiza: 

a) din oficiu (autosesizare), parcurgând traseul regulamentar de sesizare a Comisiei 

de Disciplină;  

b) de către Comisia de Arbitrii/Comisia Sportivă a competiției sau de către sportivi 

și trebuie să emită, la cererea solicitanților, exclusiv opinii de specialitate scrise 

referitoare la interpretarea şi aplicarea regulamentelor în situațiile reclamate. 

Petentul solicitant de opinie (cu excepția entităților FRA) va achita o cauțiune de 50 

euro (echivalent în lei la cursul de schimb al BNR la data sesizării).  

(3) Comisia de disciplină poate fi sesizată de:  

a) Clubul sportiv, sportivul, antrenorul sau arbitrul/oficialul nemulțumit de o 

hotărâre luată anterior de Comisia de Arbitrii/Comisia sportivă a competiției, 

împotriva căreia acesta formulează o sesizare regulamentară în scris însoțită de 

cauțiunea de 50 euro (echivalent în lei la cursul de schimb al BNR la data sesizării) 

Excepție de la plata cauțiunii o fac oficialii/arbitrii FRA. 

b) Clubul sportiv, sportivul sau arbitrul/oficialul care consideră că a fost lezat într-

un fel prin orice declarație sau acțiune, de către o persoană implicată în activitatea 

sportivă și care formulează o sesizare însoțită de cauțiunea de 50 euro (echivalent 
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în lei la cursul de schimb al BNR la data sesizării), înaintând și documentația 

necesară. Excepție de la plata cauțiunii o fac oficialii/arbitrii FRA.  

c) Comisiile federale ale FRA, Colegiul de arbitrii/Comisia sportivă a unei competiții 

pentru abateri constatate în desfășurarea activităţii lor sau în legătură cu aceasta 

(fără cauțiune).  

d) Membrii Consiliului Federal, sau din oficiu (autosesizare a Comisiei de Disciplină), 

pentru orice situaţii rezultate din activitatea sportivă şi care ar cădea sub incidența 

prezentului regulament (fără cauțiune).  

(4) Comisia de Apel poate fi sesizată de cei nemulțumiți de hotărârea Comisiei de 

Disciplină, împotriva acesteia putând formula un apel însoțit de plata cauțiunii de 

100 euro (echivalent în lei la cursul de schimb al BNR la data sesizării), si însoțită de 

documentația necesară, conform prezentului regulament, în termen de 48 de ore 

de la data comunicării sancțiunii. Excepție de la plata cauțiunii o fac oficialii/arbitrii 

FRA.  

a) Comisia de apel poate respinge, modifica parţial sau total hotărârea Comisiei de 

Disciplină sau poate pronunța orice altă sancţiune prevăzută la Art.10 sau 11; 

pentru buna fundamentare a unei decizii corecte, președintele Comisiei de 

Disciplină poate fi invitat sau poate solicita prezența la ședința Comisiei de Apel, 

pentru a oferi detalii și clarificări;  

b) Hotărârea Comisiei de apel este definitivă şi executorie, neputând fi atacată în 

justiție.  

 

Art.21. Conceperea sesizării  

(1) Dreptul de a sesiza  
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a) Dreptul de a sesiza îl au: concurenții sau cluburile sportive prin reprezentanții 

legali, arbitrii, Comisia de Competitie și orice persoană oficială care desfăşoară 

activitate în legătură directă cu competiția; oficialii FRA, comisiile naționale ale 

diferitelor discipline sportive sau comisiile federale pot în orice situaţie să acționeze 

și din oficiu (prin autosesizare), chiar în cazul în care nu au fost sesizați anterior 

printr-o sesizare conform procedurii.  

b) Comisia de Disciplină are dreptul de a se sesiza din oficiu, sau prin sesizări care 

provin de la alte organisme abilitate FRA (Comisii de specialitate, oficiali, arbitri, 

etc), asupra unor aspecte de natură disciplinară care nu au fost sesizate conform 

procedurilor în vigoare sau nu sunt specificate conform Regulamentului disciplinar. 

c) Un petent care dorește să adreseze o sesizare împotriva mai multor 

concurenți/competitori sau arbitri/oficiali, etc, trebuie să prezinte tot atâtea 

sesizări individuale câți subiecți sunt implicați în situaţia sesizată.  

d) Dreptul de a sesiza se poate exercita exclusiv cu respectarea prevederilor 

specifice ale prezentului Regulament, respectiv Art.21 (2) și dovada plății cauțiunii 

regulamentare, efectuată în conformitate cu nivelul de adresare a sesizării.  

(2) Prezentarea sesizării (conținut, formă) Sesizările transmise organelor abilitate 

FRA pentru a judeca și decide asupra faptelor de natură disciplinară, la orice nivel 

și provenind de la orice petent îndreptățit, trebuie să conțină minim următoarele 

informaţii:  

a) Datele de identificare ale petentului: numele, prenumele, codul numeric 

personal, telefon şi adresa email și de corespondență, pentru persoane fizice, 

respectiv denumirea Clubului, CIS şi adresa, pentru persoanele juridice;   

b) Datele persoanei de contact (pentru reprezentanții legali): număr de telefon, fax 

sau adresa de e-mail, adresa de corespondență;  
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c) Calitatea în care se formulează sesizarea: sportiv, antrenor, official, arbitru, 

Președinte Comisie, etc. menționând numele competiției și momentul activității 

sportive în discuție (dată, faza competiției, proba atletica, etc) sau club sportiv, 

organizator etc.  

d) Precizarea (descrierea) clară a obiectului sesizării: descrierea succintă a situației, 

contextul, consecințele negative directe pentru petent, impact asupra 

clasamentului, etc. și solicitarea exactă a pretențiilor.  

(3) Documentarea sesizărilor transmise organelor abilitate FRA, în condițiile 

Regulamentului Disciplinar și ale Statutului FRA, trebuie să fie compusă din 

următoarele elemente, după caz:  

a) Scrisoarea (sesizarea) petentului, având conținutul minim menționat mai sus, 

datată și semnată olograf – obligatoriu;  

b) Dovada plății cauțiunii stabilită pentru nivelul de adresare la FRA – obligatoriu, 

după caz;  

c) Declarații ale martorilor – dacă există;  

d) Dovezi video sau audio – dacă există;  

e) Alte probe relevante care susțin sesizarea– dacă există.  

(4) Neprezentarea sesizării în forma și cu conținutul menționate mai sus poate 

conduce la respingerea primirii sesizării.  

(5) În situaţia în care obiectul sesizării nu este clar precizat, sau nu are forma sau 

conținutul regulamentar, Secretariatul FRA poate solicita reformularea sesizării, 

precizarea clară a obiectului reclamației precum și a solicitării petentului. În această 

situaţie se poate amâna înregistrarea sesizării în Registrul FRA, astfel încât termenul 

legal de soluționare a reclamației se calculează de la data înregistrării sesizării 

reformulate.  
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Art.22. Proceduri de utilizare a sesizărilor  

(1) Destinatarul sesizărilor 

a) Sesizările care se referă la o competiție pot fi adresate directorului de concurs. 

În lipsa directorului de concurs, sesizările vor fi adresate arbitrului sef sau 

membrilor comisiei de arbitrii ai competiției.  

b) Sesizările care se referă la alte activități sportive sau conexe, în afara unei 

competiții, de natură disciplinară, se pot adresa direct Comisiei de Disciplină, cu 

respectarea formatului și componenței sesizării menționate la Art.21(2).  

(2)  Sesizări neadmise  

a) O sesizare unică împotriva mai multor concurenți/oficiali/arbitrii nu va fi 

acceptată.  

b) Nu se admite (se respinge) o sesizare care nu respectă forma și conținutul 

prevăzut în prezentul regulament sau când nu este achitată în termen cauțiunea 

regulamentară.  

(3) Sesizări nefondate  

a) Dacă sesizarea este judecată ca fiind nefondată sau dacă se renunță la ea după 

ce a fost formulată, cauțiunea nu se returnează reclamantului.  

b) Dacă ea este socotită ca fiind parţial fondată, cauțiunea va putea fi returnată 

parţial, iar dacă sesizarea este fondată în întregime, cauțiunea va fi returnată 

integral.  

c) În situaţia în care sesizarea nu are legătură cu aspectele disciplinare ale activității 

sportive, cele care fac obiectul de competență a Comisiei de Disciplină, petentul va 

fi informat, înaintea înregistrării, de către secretariatul FRA pentru redirecționarea 
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sesizării către alte organe statutare FRA abilitate (ex. Comisia de arbitrii, Comisia 

tehnica etc). 

(8) Procedura de apel la nivel national. Concurenții sau oficialii/arbitrii FRA 

indiferent de naționalitatea lor, au dreptul de a face apel împotriva sancțiunilor 

pronunțate sau a deciziilor disciplinare astfel:  

a) Apelul adresat Comisiei de Apel se notifică în scris, la sediul FRA în maxim trei 

lucrătoare de la decizia Comisiei de Disciplină însoțit de dovada plății cauțiunii de 

100 euro (echivalent în lei la cursul de schimb al BNR la data sesizării), în același 

termen. Excepție de la plata cauțiunii o fac oficialii/arbitrii FRA. Nerespectarea 

condițiilor de solicitare a apelului conduce automat la refuzul apelului, ce va fi 

comunicat petentului. 

b) Orice cerere de apel depusă la FRA se va face în scris conform prezentului 

regulament şi va fi semnată olograf de către autor sau de către reprezentantul său 

autorizat, conform Art.21 (2). 12  

c) În cazul în care apelul este judecat ca fiind nefondat sau dacă se renunță la apel 

după ce acesta a fost formulat, cauțiunea plătită va fi reținută în totalitate. Excepție 

de la plata cauțiunii o fac oficialii/arbitrii FRA.  

d) Dacă apelul este judecat ca fiind parţial fondat, atunci cauțiunea va putea fi 

restituită parţial, iar dacă apelul a fost fondat în totalitate se poate restitui integral. 

e) Dacă va considera necesar, Comisia de Apel poate recurge la audierea părţilor 

vizate prin apel, precum şi la audierea de martori sau analizarea unor dovezi 

relevante, inclusiv prin audierea președintelui Comisiei de Disciplină.  

(9) Procedura de transmitere și soluționare a sesizărilor la Comisia de Disciplină  

a) Principiile esențiale în baza cărora Comisia de Disciplină asigură obiectivitatea și 

corectitudinea judecării situațiilor reclamate sunt:  
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- respectarea întocmai a literei dar și a spiritului legii, a regulamentelor FRA 

aplicabile și a deciziilor în vigoare ale organelor abilitate ale FRA;  

- asigurarea fair-playul sportiv prin neafectarea pe bază subiectivă a intereselor 

sportivilor;  

- descurajarea recidivei disciplinare în activitățile sportive.  

b) Pentru asigurarea obiectivității și corectitudinii judecării situației sesizate, 

Comisia de Disciplină poate solicita prezența și audierea părților implicate, a unor 

martori relevanți sau prezentarea de dovezi suplimentare, respectiv poate utiliza 

orice alt material probator care poate aduce lămuriri suplimentare (inclusiv prin 

audierea unor specialiști din alte comisii de specialitate ale FRA); Decizia Comisiei 

de Disciplină se ia în urma dezbaterilor care au loc în prezența membrilor comisiei, 

fiind adoptată cu majoritate simplă de voturi, în condițiile cvorumului minim 

necesar desfășurării ședințelor, respectiv minim 3 prezenți din 5 membri, dar numai 

în prezența Președintelui comisiei. În caz de egalitate de voturi, votul Președintelui 

Comisiei este determinant;  

c) În situaţii excepționale și cu caracter obiectiv, în care este imposibilă constituirea 

Comisiei de Disciplină, lucrările acesteia se pot desfășura și prin comunicare online, 

deciziile urmând a fi adoptate în condiţiile de cvorum prevăzute la litera d;  

d) Comisia de Disciplină poate aplica măsuri disciplinare graduale, diferențiate, în 

funcție de gravitatea abaterii disciplinare și prin respectarea principiilor prevăzute 

la litera a. a acestui punct, așa cum este stipulat la Art. 10, respectiv 11;  

e) Decizia Comisiei de Disciplină se redactează și se publică în cel mai scurt timp pe 

site-ul FRA. În același timp, decizia este comunicată, în scris, direct părților 

interesate, poștal sau prin email, fax sau alte mijloace avute la dispoziție;  

f) Decizia Comisiei de Disciplină poate fi atacată prin apel adresat Comisiei de Apel. 
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(10) Înregistrarea sesizărilor și Deciziilor Comisiei de Disciplină și Litigii  

a) FRA înregistrează toate sesizările primite de la petenți în Registrul unic de 

sesizări.  

b) Responsabilitatea operării și păstrării evidențelor în Registrul unic de sesizări 

revine Secretariatului FRA;  

c) Sesizările anonime, cele care nu respectă întocmai conținutul și forma 

regulamentară, sau care nu sunt însoțite de dovada plății cauțiunii aferente, 

precum şi sesizările în care este folosit un limbaj licențios nu se vor lua în 

considerare, respectiv nu se vor înregistra şi se vor clasa, fără returnarea cauțiunii 

aferente. În aceste cazuri petentul este informat în scris și pierde dreptul de apel; 

d) Toate înregistrările în Registrul unic de sesizări dintr-un an calendaristic precum 

şi totalul centralizat al acestora se păstrează de către FRA pentru o perioadă de 

minimum cinci ani de la momentul înregistrării iniţiale a unei sesizări;  

e) FRA asigură, prin Secretariatul său, atât publicarea pe site-ul FRA și comunicarea 

în termen petenților a deciziilor Comisiei de Disciplină, cât și arhivarea tuturor 

documentelor și a mijloacelor doveditoare aferente judecării sesizărilor în cauză și 

care au stat la baza Deciziilor finale;  

f) La solicitarea expresă a organelor superioare pentru apel, secretariatul FRA este 

singurul abilitat a asigura transferul către acestea de documente sau alte mijloace 

doveditoare, urmărind returnarea acestora în cel mai scurt timp.  

 

Art.23. Executarea sancţiunilor aplicate se face după cum urmează:  

(1) Sancţiunea cu: avertisment, vot de blam, amendă sau descalificare, aplicate de 

către Comisia Sportivă, Comisia de Arbitrii sau Comisia de Disciplina, se execută:  
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a) dacă petentul nu face uz, regulamentar, de dreptul său de apel, sancțiunea se 

execută imediat după expirarea termenelor regulamentare de apel.  

b) dacă petentul face apel regulamentar pentru sancțiunea primită, execuția se 

aplică începând cu data comunicării unei decizii definitive și executorii în urma 

apelului.  

(2) Sancțiunea cu „suspendare”, se execută de la data rămânerii definitive și 

executorii a deciziei de sancționare. Aceasta înseamnă:  

a. daca cel sancționat nu face uz de dreptul sau de apel la Comisia de Apel, 

împotriva deciziei de sancționare a Comisiei de Disciplină, respectiv în termen de 

trei zile lucrătoare de la data comunicării sancțiunii (Art.22.8.a), decizia de 

suspendare devine definitivă și executorie și se aplică odată cu expirarea 

termenului regulamentar de notificare a apelului.  

b. dacă cel sancționat face uz de dreptul sau de apel la Comisia de Apel, împotriva 

deciziei de sancționare a Comisiei de Disciplină, respectiv în termen de trei zile 

lucrătoare de la data comunicării sancțiunii (Art.22.8.a), decizia de suspendare 

devine definitivă și executorie și se aplică de la data comunicării hotărârii Comisiei 

de apel. 

(3) Sancțiunile cu „suspendare” se exprimă în “luni”, care se vor interpreta ca „luni 

calendaristice”.  

(4) sancțiunea „suspendării” poate să excedă perioada competițională a unui an, 

extinzându-se și în următorul an competițional, până la completarea perioadei de 

suspendare.  

(5) sancțiunea „suspendării” se aplică simultan pentru toate disciplinele, probele  

la care sportivul, arbitrul, oficialul, participa.  

(6) în perioada „suspendării” nu se eliberează noi legitimari/delegări pentru cei 

sancționați, aceștia neavând dreptul de a participa la nicio activitate sportivă în 

această perioadă.  

(7) O hotărâre se consideră definitivă şi executorie, în cazul în care:  

a) împotriva respectivei hotărâri nu s-a declarat nicio cale de atac în termenele 

legale. 

b) după epuizarea tuturor căilor de atac.  

(8) Odată declarată o cale de atac regulamentară, aceasta suspendă executarea 

hotărârii atacate.  
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(9) În cazul în care au trecut mai mult de 90 de zile calendaristice de la comiterea 

unei abateri sau fapte de natură disciplinară şi nu s-a formulat nici o sesizare, nu s-

a luat nici o măsură de demarare a unei cercetări sau judecată, respectiva abatere 

nu va mai putea fi sancționată.  

 

Art.24. Hotărârile rămase definitive, care au drept urmare modificarea de 

clasamente sau premieri, obligă la operarea modificărilor corespunzătoare.  

 

Art.25. Prevederile prezentului regulament sunt aplicabile:  

1) sportivilor;  

2) concurenților;  

3) cadrelor medicale;  

4) arbitrilor;  

5) antrenorilor;  

6) organizatorilor de concursuri;  

7) conducătorilor de echipă;  

8) cluburilor sportive de atletism;  

9) tuturor acelora care indiferent sub ce titulatură depun o activitate în cadrul 

activitatii atletice, inclusiv în calitate de reprezentanți legali.  
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