Aprobat la şedinţa Comitetului Executiv al FMF
Prin hotărîrea nr. 19 din 09 iunie 2017

REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA ÎNREGISTRAREA
ECHIPELOR DE FOTBAL PE TERITORIUL R.M.

2017

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Domeniul reglementării
Prezentul Regulament reglementează procedura înregistrării
echipelor de fotbal fără personalitate juridică, ţinerii registrelor de
evidenţă a echipelor de fotbal, precum şi stabileşte statutul juridic al
al
registratorului
Asociaţia
Raională
de
Fotbal.
Articolul 2. Noţiune principală, semnificaţia echipei de fotbal:
Echipă de fotbal: Grup de sportivi care practică fotbalul, constituit
într-o formație fără personalitate juridică, în cadrul căreia se
antrenează, sub conducerea unui specialist (antrenor), și participă la
competiții fotbalistice.
Articolul 3. Sfera de aplicare a regulamentului
Prezentul regulament se aplică la înregistrarea echipelor de fotbal
care nu sunt constituite sub o careva formă juridică, dacă alte acte
normative ale FMF nu prevăd altfel.
Articolul 4. Taxa pentru înregistrarea echipelor de fotbal
şi furnizarea informaţiei
(1) Înregistrarea/reînregistrarea echipelor de fotbal, înregistrarea
modificărilor în componenţa echipelor şi în datele înscrise în
Registrul de evidenţă a echipelor de fotbal de pe teritoriul R.M.,
eliberarea informaţiilor din Registru, se efectuează gratuit.
Articolul 5. Locul şi termenele înregistrării
(1) Echipele de fotbal se înregistrează la Asociaţia Raională de
Fotbal în a cărui rază de activitate se află echipa.
(2) Înregistrarea echipelor de fotbal se efectuează în zi lucrătoare
în termen de 48 de ore, care se calculează din ziua lucrătoare
imediat următoare celei în care au fost prezentate documentele
necesare înregistrării.

Capitolul II
ÎNREGISTRAREA ECHIPELOR DE FOTBAL
Articolul 6. Documentele necesare pentru înregistrare:
(1) Pentru înregistrarea echipei de fotbal se depun următoarele
documente:
a) cererea de înregistrare, conform modelului aprobat de
Asociaţia Raională de Fotbal sau FMF;
b) hotărîrea de constituire şi procesul verbal de constituire ale
echipei de fotbal avizat de către Primăria localităţii în care se află
echipa;
c) statutul echipei de fotbal;
d) copia buletinelor de identitate a membrilor echipei;
e) scrisoare de garanție, că echipa de fotbal, jucătorii şi oficialii
săi sunt de acord să respecte statutul, codurile, regulamentele şi
deciziile F.M.F. şi ARF.
f) Declaraţie comună semnată de întreaga echipă precum că
aceasta este de acord să respecte Regulile de joc emise de
Consiliul Asociației Internaționale de Fotbal (IFAB);
g) Nota informativă cu privire la reprezentantul echipei de fotbal
împuternicit să o reprezinte şi datele de contact ale
reprezentantului şi întregii echipe ( număr de telefon, email,fax);
h) declarație referitoare la culorile oficiale ale echipei de fotbal,
echipamentul echipei, precum şi mostra stemei/emblemei
echipei;
i) alte acte conform prevederilor statutului Asociaţiei Raionale de
Fotbal.
Articolul

7.
Modalitatea perfectării
documentelor pentru înregistrare

şi

prezentării

(1) Documentele pentru înregistrarea echipei de fotbal se
perfectează în limba de stat şi se depun la Asociaţia Raională de
Fotbal competentă de către reprezentantul acestuia, împuternicit
prin
scrisoare
semnată
de
către
întreaga
echipă.
(2) Se consideră ca dată a depunerii documentelor pentru
înregistrare, este data primirii lor de către Asociaţia Raională de
Fotbal.

(3) La primirea cererii şi a documentelor pentru înregistrare,
deponentului i se poate elibera la necesitate o scrisoare cu
confirmare a primirii cererii, în care se indică numărul cererii şi data
primirii acesteia, denumirea asociaţiei rationale de fotbal, lista
documentelor depuse, data stabilită pentru eliberarea actelor.
(4) Asociaţia Raională de Fotbal nu este în drept să refuze primirea
cererii de înregistrare sau să solicite alte documente decît cele
prevăzute de prezentul regulament.
Articolul 8. Denumirea echipei de fotbal
(1) Echipa de Fotbal îşi desfăşoară activitatea sub o denumire
proprie, care se înregistrează la Asociaţia Raională de Fotbal.
(2) Denumirea echipei de fotbal trebuie să întrunească cerinţele
prevăzute de legislaţia naţională.
(3) Echipa de fotbal deţine dreptul exclusiv asupra denumirii
înregistrate şi este obligată să folosească denumirea numai în
formula care este înregistrată la Asociaţia Raională de Fotbal.
(4) În denumire pot fi utilizate cuvinte din alte limbi, care se
transcriu cu caractere latine şi, de regulă, se scriu între ghilimele.
(5) Orice denumire nouă se va deosebi de cele existente, astfel
încît să se poată face o distincţie evidentă şi clară între ele, fără a fi
examinate în detaliu. Dacă o denumire nouă este asemănătoare cu
alta deja înregistrată sau rezervată, se va adăuga o menţiune care să
o
deosebească
de
celelalte
în
mod
evident.
(6) În cazul în care mai multe persoane au solicitat pentru
înregistrare denumiri ce coincid ori se aseamănă, drept de
înregistrare are solicitantul care primul a depus cererea de
înregistrare.
(7) Pînă la înregistrarea echipei de fotbal, Asociaţia Raională de
Fotbal verifică denumirea sub aspectul disponibilităţii şi al
distinctivităţii, precum și în domeniul lingvistic (terminologic),
verifică
corectitudinea
lingvistică
a
denumirii.

(8) Denumirea echipei de fotbal, la cererea reprezentantului echipei,
poate fi rezervată de către Asociaţia Raioanală de Fotbal pe un
termen de pînă la 3 luni.
(9) În cazul schimbării denumirii, echipa de fotbal este obligată,
în termen de 10 de zile, să solicite Asociaţiei Raionale de Fotbal
înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi
efectuarea înscrierii respective în Registrul corespunzător.
(10) Se interzice înregistrarea unei denumiri care:
a) coincide sau, după cum constată Asociaţia Raională de Fotbal,
se aseamănă cu denumirea unei alte echipe de fotbal deja
înregistrate;
b) conţine denumirea oficială sau istorică a statului ori a unităţii
administrativ-teritoriale, dacă nu există acordul scris al Guvernului
sau, după caz, al autorităţii publice locale;
e) contravine normelor morale.
(12) Denumirea echipei de fotbal radiate din Registru poate fi
înregistrată, în condiţiile prezentului regulament, pentru o altă
echipă de fotbal după expirarea a 1 (un) an de la radiere.

Articolul 9. Sediul echipei de fotbal
(1) Asociaţia Raională de Fotbal înscrie în Registrul de evidenţă
a echipelor de fotbal datele cu privire la sediul echipei, sediu care
corespunde de regulă cu localitatea în care s-a creat echipa şi este
indicat în actele de constituire. Răspunderea pentru autenticitatea
datelor prezentate cu privire la sediu o poartă echipa de fotbal.
(2) În cazul schimbării sediului, echipa de fotbal este obligată, în
termen de 10 de zile, să solicite Asociaţiei Raionale de Fotbal
efectuarea înscrierii respective în Registru şi înregistrarea
modificărilor operate în actele de constituire.
(3) Sediul se consideră schimbat şi este opozabil terţelor persoane
din momentul înregistrării acestui fapt în Registru.

Articolul 10. Procedura înregistrării
(1) Asociaţia Raională de Fotbal verifică cererile şi documentele
depuse pentru înregistrare în vederea corespunderii acestora
cerinţelor stabilite de prezentul regulament, adoptă decizia de
înregistrare sau decizia motivată de respingere a înregistrării.
(2) Echipei de Fotbal i se atribuie, la înregistrare, un număr de
identificare ce atestă că aceasta a fost înscrisă în Registrul de
evidenţă a echipelor de fotbal din raionul respectiv.
(3) Echipa de Fotbal se consideră înregistrată la data adoptării
deciziei de înregistrare.
Articolul 11. Refuzul înregistrării echipei de fotbal
(1) Înregistrarea echipelor de fotbal nu se admite în cazurile:
a) nedepunerii tuturor documentelor necesare pentru înregistrare;
b) necorespunderii actelor de constituire sau altor documente
depuse pentru înregistrare cerinţelor prevăzute de prezentul
regulament;
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), Asociaţia Raională de Fotbal
adoptă
decizia
de
a
refuza
înregistrarea.
(3) Înregistrarea nu poate fi refuzată pentru motive de
inoportunitate.
(4) Refuzul înregistrării nu poate împiedica depunerea repetată a
documentelor în vederea înregistrării dacă au fost înlăturate cauzele
care au servit drept temei pentru refuzul înregistrării.
(5) Decizia de a refuza înregistrarea poate fi contestată
Comitetului Executiv sau Consiliului de Administrare a Asociaţiei
Raionale de Fotbal.
Articolul 12. Decizia de înregistrare
(1) Decizia de înregistrare semnată de Preşedintele sau Secretarul
General al Asociaţiei Raionale de Fotbal se perfectează în două

exemplare, unul dintre care se păstrează la ARF, iar celălalt se
eliberează solicitantului.
(2) Preşedintele sau Secretarul General al Asociaţiei Raionale de
Fotbal este în drept, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, să
corecteze în decizia adoptată erorile care contravin actelor de
constituire şi alte greşeli evidente. Pentru aceasta se adoptă o decizie
de corectare a greşelilor.
Articolul 13. Dosarele echipelor de fotbal
(1) Pentru fiecare echipă de fotbal, Asociaţia Raională de Fotbal
va ţine dosare de evidenţă, în care se vor acumula toate documentele
depuse în legătură cu înregistrarea şi transcrierile înregistrărilor
efectuate în Registru de evidenţă a echipelor de fotbal.
(2) Modalitatea ţinerii dosarelor de evidenţă se stabileşte în
regulamentul aprobat de Asociaţia Raională de Fotbal.
(3) Asociaţia Raională de Fotbal va transmite informaţia sau
copii ale acestor dosare către Oficiile Regionale de Dezvoltare ale
FMF.

Capitolul III
ÎNREGISTRAREA MODIFICĂRILOR OPERATE ÎN
ACTELE DE CONSTITUIRE ALE ECHIPELOR DE
FOTBAL
ŞI ÎN DATELE ÎNSCRISE ÎN REGISTRUL DE EVIDENŢĂ
Articolul 14. Înregistrarea modificărilor operate în actele de
constituire şi în datele înscrise în Registrul de evidenţă al echipelor
de fotbal
(1) Înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi
în datele înscrise în Registrul de evidenţă a echipelor de fotbal se
efectuează în modul şi în condiţiile prevăzute pentru înregistrarea
echipelor de fotbal, dacă regulamentul nu prevede altfel.

Articolul 15. Documentele necesare pentru
înregistrarea modificărilor
Pentru înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire
şi în datele înscrise în Registru de evidenţă al echipelor de fotbal,
echipa de fotbal prin intermediul reprezentantului său depune la
Asociaţia Raională de Fotbal următoarele documente:
a) cererea de înregistrare a modificărilor, conform modelului
aprobat de ARF sau FMF;
b)process verbal sau hotărîrea comună a echipei de fotbal privind
modificarea actelor de constituire şi a datelor înscrise în Registrul
de evidenţă a echipelor de fotbal;
c) actul adiţional cu privire la modificarea actelor de constituire;
Articolul 16. Înregistrarea suspendării sau reluării
activităţii echipei de fotbal
(1) Pentru înregistrarea suspendării sau reluării activităţii echipei
de fotbal se depun:
a) cererea de înregistrare a suspendării sau a reluării activităţii,
conform
modelului
aprobat
de
ARF
sau
FMF;
b)proces verbal sau hotărîrea comună a echipei de fotbal privind
suspendarea
sau
reluarea
activităţii;

Articolul 17. Înscrierea menţiunilor
(1) Asociaţia Raională de Fotbal, din oficiu sau la cererea
persoanelor interesate, inclusiv a echipei de fotbal, fără adoptarea
deciziei de înregistrare, înregistrează în Registru menţiuni
referitoare
la:
a) schimbarea adresei sediului – în cazul schimbării denumirii
străzii, a localităţii sau a unităţii administrativ-teritoriale, conform
actului legislativ sau normativ al autorităţilor respective;

f)

interdicţii

–

conform

hotărîrii

ARF

sau

FMF.

Capitolul IV
RADIEREA ECHIPELOR DE FOTBAL DIN
REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A ECHIPELOR DE FOTBAL
Articolul 18. Radierea echipelor de fotbal din Registrul de
evidenţă al echipelor de fotbal are loc la cererea comună a echipei
de fotbal sau a reprezentantului împuternicit al acesteia sau la
decizia Preşedintelui Asociaţiei Raionale de Fotbal în cazul în care
se constată că o asemenea echipă nu mai există, nu joacă fotbal sau
nu participă în competiţii fotbalistice timp de un an.
Articolul 19. Documentele necesare pentru radierea
echipei de fotbal din Registrul de evidenţă al echipelor de fotbal.
(1) Pentru radierea echipei de fotbal din Registru se depun sau se
iau în calcul următoarele documente:
a) cererea de radiere, conform modelului aprobat de ARF sau
FMF;
b) actul de inspecţie al comisiei de verificare a activităţii echipelor
de fotbal a Asociaţiei Raionale de Fotbal ;

Capitolul V
REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A ECHIPELOR DE FOTBAL
Articolul 20. Principiile ţinerii Registrului de evidenţă a
echipelor de fotbal
(1) Registrul se ţine în conformitate cu prezentul regulament şi
cu alte acte normative ale Asociaţiei Raionale de Fotbal.
(2) Ţinerea Registrului constă în înscrierea în acesta a datelor
despre echipele de fotbal, sediul, reprezentantul autorizat,
componenţa acestora şi alte date caracteristice, despre modificările

operate în actele de constituire şi a altor date despre echipele de
fotbal, suspendarea activităţii şi radierea acestora, alte date
relevante.
(3)
Registrul
se
ţine
în
limba
de
stat.
(4) Registrul de stat se ţine de către Secretarul General al ARF.
Articolul 21. Caracterul public şi modalitatea de furnizare
a informaţiei din Registrul de evidenţă al echipelor de fotbal
(1) Datele din Registrul de evidenţă şi din actele de constituire
sînt publice şi accesibile tuturor în condiţiile şi în limitele
prevăzute de legislaţia cu privire la accesul la informaţie, secretul
de stat, secretul comercial, protecţia datelor personale, cu privire la
registre, precum şi de tratatele internaţionale din domeniu la care
Republica Moldova este parte.
(2) Informaţia din Registrul de evidenţă al echipelor de fotbal se
eliberează la cerere, sub formă de scrisoare sau certificat.
(3) Dosarele de evidenţă sau documentele în original din dosarele
de
evidenţă
nu
se
eliberează.
(4) Termenul eliberării informaţiei din Registrul de evidenţă şi
din actele de constituire este de 7 zile lucrătoare de la data adresării
solicitantului.

Capitolul VI
ASOCIAŢIA RAIONALĂ DE FOTBAL
Articolul 22. Asociaţia Raională de Fotbal
(1) Înregistrarea echipelor de fotbal prevăzute în prezentul
regulament se efectuează de către Asociaţia Raională de Fotbal prin
intermediul Preşedintelui sau Secretarului General al acesteia.
(3) Principalele atribuţii ale Asociaţiei Raionale de Fotbal (ARF)
sînt:
a) înregistrarea echipelor de fotbal care s-au creat în perimetrul
raionului
de
circumscripţie
a
ARF;
b) ţinerea Registrului de evidenţă al echipelor de fotbal;
c) eliberarea scrisorilor informative, certificatelor din Registru;
d) acordarea consultanţei în vederea înregistrării echipelor de

fotbal;
Articolul 23. Registratorul
(1) Registratorul este Preşedintele sau Secretarul General al
Asociaţiei Raionale de Fotbal împuterniciţi pentru înregistrarea
echipelor de fotbal.
(2)Registratorul:
a) examinează cererile cu privire la înregistrarea echipelor de
fotbal, cu privire la înregistrarea modificărilor operate în actele de
constituire şi în datele înscrise în Registru , cu privire la radiere din
Registrul
de
evidenţă
al
echipelor
de
fotbal;
b) verifică identitatea persoanelor fizice – reprezentantului
autorizat;
c) înregistrează sau radiază echipele de fotbal sau refuză
înregistrarea
acestora,
adoptînd
decizia
respectivă;
d) primeşte în audienţă şi acordă consultaţii în problemele
înregistrării echipelor de fotbal;
e) prezintă informaţie cu privire la înregistrare oficiilor regionale
de dezvoltare ale FMF;
f) ţine evidenţa echipelor de fotbal înregistrate;
g) asigură integritatea şi păstrarea permanentă a dosarelor de
evidenţă;
h) exercită alte atribuţii ce ţin de înregistrarea echipelor de fotbal.
Articolul 24. Conlucrarea cu FMF
(1) Asociaţia Raională de Fotbal conlucrează cu FMF, cu alte
subdiviziuni precum oficiile regionale de dezvoltare , privind
schimbul de informaţii şi stabilirea procedurilor comune de
activitate.
Articolul 25. Răspunderea
Încălcarea prevederilor prezentului regulament atrage răspundere

în conformitate cu prevederile statutului, codurile şi Regulamentele
FMF şi ARF.
Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Articolul. 26. Aprobarea acestui Regulament, precum şi
modificarea / completarea unor prevederi ale acestuia se fac prin
decizie a Comitetului Executiv al FMF.
Articolul. 27. Adoptarea si intrarea în vigoare
1) Prezentul regulament a fost adoptat de către Comitetul
Executiv al FMF la data de 09 iunie 2017.
2) Prezentul regulament va intra în vigoare la data adoptării
şi se va aplica tuturor situaţiilor după această dată.

