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Denumirea Proceduraprivind asigurarea respectării independenții 
 

Context: 
 

Toți participanții la Sistemul de Licențiere a Cluburilor de Fotbal 
FMFsunt obligați să declare despre relațiile cu cluburile, în care ei 
personal, sau membrii familiilor sale au un interes, cum ar fi: sunt 
membri, acționari, parteneri de afaceri, sponsori, consultanți. 
 Bazat pe acest lucru, toți, fără de excepții, participanții la Sistemul 
de Licențiere a Cluburilor de Fotbal FMF, și anume membri ai 
Organului Directiv de Primă Instanță, membrii ai Organului de Apel, 
membri ai OrganuluiAdministrativ, indiferent dacă aceștia activează 
în cadrul FMF ziua completă de muncă sau ziua incompletă de 
muncă, sunt angajați scriptici sau nu sunt angajați scripticiai FMF, 
sau sunt angajațila un alt loc de muncă de bază, trebuie să 
semneze o declarație de independență înainte de a își începe 
executarea atribuțiilor sale în cadrul Sistemului de Licențiere a 
Cluburilor de Fotbal FMF. 
Respectarea strictă a principiilor de independență este esențială 
pentru Sistemul de Licențiere a Cluburilor de Fotbal FMF. 
 

Sarcini: 
 

Această Procedurăprivind asigurarea respectării 
independențeigarantează că participanții  la Sistemul de Licențiere 
a Cluburilor de Fotbal FMF sunt independenți față de cluburi. 
Acei participanți la Sistemul de Licențiere a Cluburilor de Fotbal 
FMF, care au interes în un club, sau în mai multe cluburi, anual 
declară acest lucru în scris, și nu participă la examinarea 
chestiunilor legate de decizia de licențiere a acestor cluburi. 
Scopul acestei Proceduri privind asigurarea respectării 
independenței constă în realizarea următoarelor obiective. 

• Toți participanții la Sistemul de Licențiere a Cluburilor de Fotbal 
FMF trebuie să semnezeo declarație de independențăînainte de 
aîși începe executarea atribuțiilor sale în cadrul Sistemului de 
Licențiere a Cluburilor de Fotbal FMF. 

• Ei cunosc în mod clar regulile de lucru pentru a asigura 
respectarea independenței, le înțeleg și le împărtășesc în 
conformitate cu cerințele Sistemului de Licențiere. 
 

ETAPA DESCRIEREA RESPONSABIL 

 

Identificareaparticipan
ților 

 

Lista participanților la Sistemul de 
Licențiere a Cluburilor de Fotbal FMF este 
întocmită de către Managerul FMF de 
licențiere și anual se verifică și se aprobă 
de către Secretarul general FMF. 
 

Secretarul general 
FMF, Managerul FMF 
de licențiere 

 

Declarația de 
independență 

 

Toți participanții la Sistemul de Licențiere a 
Cluburilor de Fotbal FMFsemnează o 
declarație de independențăînainte de a își 

Secretarul general 
FMF, Managerul FMF 
de licențiere 
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începe executarea atribuțiilor sale în cadrul 
Sistemului de Licențiere a Cluburilor de 
Fotbal FMF. 
În cadrul instructajului inițial, fiecare 
membru nou primește instrucțiuni privind 
necesitatea respectării principiilor de 
independență. 
 

 

Verificareadeclarațiilor 
de independență 

 

Secretarul general FMF anual verifică 
întregul personal din cadrul Sistemului de 
Licențiere a Cluburilor de Fotbal FMF în 
vederea existenței și conținutului 
declarațiilor de independență.  
În cazul, în care în dosarul Sistemului de 
Licențiere a Cluburilor de Fotbal FMF 
lipseștecareva declarație de independență, 
Secretarul general FMF sau Managerul 
FMF de licențiere comunică cu persoana 
respectivă pentru a obține semnătura sa pe 
documentul dat, care va fi plasat în dosarul 
Sistemului de Licențiere. 
 

Secretarul general 
FMF, Managerul FMF 
de licențiere 

 

Păstrarea declarațiilor 
de independență 
scrise 

 

Toate declarațiile de independențăsemnate 
sunt atașate la compartimentul 
corespunzător al dosaruluiSistemului de 
Licențiere a Cluburilor de Fotbal FMF 
(”Realizarea cerințelor Standardului de 
calitate pentru licențiere (ediția 2012)”). 
 

Managerul FMF de 
licențiere 

 

Ședințele Organelor 
Decizionale,consecinţ
e în cazul unor îndoieli 
privind independenţa 

 

La fiecare ședință a Organului Directiv de 
Primă Instanță și a Organului de Apel, 
președinții acestora vor cere ca fiecare 
membru să declare despre cota sa de 
participare, dacă au ei careva interese în 
fiecare dintre cluburile de fotbal, solicitările 
cărora urmează a fi examinate. 
În cazul, când un astfel de interes există, 
acești membri ai Organelor Decizionale nu 
participă la acea parte a ședinței, care se 
referă la examinarea solicitării clubului 
respectiv.   
Faptul verificării independenței membrilor 
Organului Directiv de Primă Instanță și a 
Organului de Apel este fixat în procesul 
verbal al ședinței Organului respectiv.  
 

Președinții Organului 
Directiv de Primă 
Instanță și aOrganului 
de Apel 

 
 
 
Președinte al Comitetului FMF  
de licențierea cluburilor de fotbal                                                   Mihai Anghel 
 


