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I.

DEFINIȚII

Termenii de mai jos semnifică următoarele:
Asociație teritorială: o organizație subordonată FMF, care unește și reprezintă cluburile ce
aparțin unei regiuni geografice distincte, conform divizării regionale aprobate de Congres.
CAS Lausanne: Curtea de Arbitraj Sportiv din Lausanne (Elveția).
Club: membru al FMF sau membru al unei ligi recunoscute de către FMF, care participă cu cel
puțin o echipă într-o competiție desfășurată sub egida FMF.
Comitet Executiv: organul permanent de conducere și supraveghere al FMF.
Congres: organul suprem și legislativ al FMF.
Delegat: persoană fizică împuternicită de către un Membru în conformitate cu statutul său și
autorizată să-l reprezinte la Congres, conform normelor prezentului Statut.
FIFA: „Fédération Internationale de Football Association”.
FMF: Federația Moldovenească de Fotbal.
Grup de interese: o organizație care unește și reprezintă persoanele care practică activități
fotbalistice, sau cluburi din categorii specifice de fotbaliști, asociate pe criterii de vârstă, sex,
sau alte tipuri specializate de fotbal. Lista completă a grupurilor de interese este prevăzută în
articolul 13, paragraful 2, litera d) a prezentului Statut.
IFAB: „International Football Association Board” (Consiliul Asociației Internaționale de Fotbal).
Instanță de judecată :instanță judecătorească publică de drept comun, împuternicită să
examineze litigii juridice publice și private.
Jucător: jucător de fotbal înregistrat de către FMF.
Legile jocului: legile jocului emise de IFAB în conformitate cu prevederile Statutului FIFA și
alte legi emise de alte autorități competente, care nu cad sub incidența legilor (regulilor) IFAB.
Ligă: o uniune de cluburi de pe teritoriul Republicii Moldova, subordonată FMF.
Membru: o persoană juridică care a fost admisă în calitate de membru al FMF de către
Congres, conform prevederilor Statutului.

6

Oficial: orice membru al Comitetului Executiv, membru al unui comitet sau comisii, arbitru sau
arbitru asistent, antrenor sau orice altă persoană responsabilă, abilitată cu atribuții tehnice,
medicale și administrative din cadrul FIFA, UEFA, FMF, al Ligii sau al unui Club, al asociației
teritoriale sau al grupului de interese, precum și oricare alte persoane obligate să respecte
Statutele FIFA, UEFA, sau FMF (cu excepția jucătorilor, impresarilor acestora și agenților de
meci).
Secretarul General: Administrator conform legislației Republicii Moldova.
Tribunalul Arbitral: o curte de justiție independentă și legal constituită, care examinează
litigiile referite, altele decât cele soluționate de către o instanță de judecată de drept comun.
UEFA: ”Union des associations européennes de football”.
UTA: Unitate Teritorial-Administrativă.
NB: În prezentul Statut, termenii care se referă la persoane fizice includ ambele sexe. Orice
termen la singular se aplică și la numărul plural și invers.
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II. DISPOZIȚII GENERALE
Articolul 1. Forma juridică, sediul, denumirea și însemne
1. Federația Moldovenească de Fotbal este o asociație obștească, non-profit,
neguvernamentală, apolitică, constituită în conformitate cu legislația Republicii
Moldova, unde își are sediul.
2.

FMF își desfășoară activitatea în baza Codului Civil al Republicii Moldova și a
legislației în vigoare cu privire la activitatea organizațiilor necomerciale, precum și a
normelor din domeniul culturii fizice și sportului.

3. Denumirea completă: Asociația Obștească”Federația Moldovenească de Fotbal”,
iar denumirea abreviată este: Federația Moldovenească de Fotbal sau FMF.
4. Sediul FMF se află în Chișinău.
5. FMF dispune de patrimoniu distinct, necesar pentru desfășurarea activităților
prevăzute în Statut, și răspunde pentru obligațiile care ii revin în limita acestui
patrimoniu.
6. FMF dispune de propriul imn, emblemă, drapel, blanchetă cu antet și ștampilă proprie.
Emblema FMF se aprobă de către Comitetul Executiv al FMF și se înregistrează
conform legislației în vigoare.
7. Emblema FMF reprezintă un scut cu blazonare în albastru închis, pe câmpul tricolor al
căruia (din dextra: albastru, galben, roșu), în partea superioară, cu litere capitale albe
fiind inscripționat: „FMF”, sub care o acvilă ce iese din vârful scutului ciocată și
membrată roșu, care timbrează o minge de fotbal reprezentată în albastru și alb. La
rândul său, drapelul FMF reprezintă o pânză dreptunghiulară (2:3) albastră închis, pe
avers, în mijloc, fiind amplasată broșând emblema FMF, iar în partea superioară, cu
litere capitale albe fiind inscripționat: „FEDERAȚIA MOLDOVENEASCĂ DE FOTBAL”.
8. FMF este constituită pentru o perioadă nedeterminată de timp.
Articolul 2. Obiective
1. Obiectivele principale ale FMF sunt:
a. perfecționarea continuă a jocului de fotbal și promovarea, reglementarea și controlul
acestuia pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în spiritul fair-play-ului și a valorilor sale
unificatoare, educaționale, culturale și umanitare, în special prin programe de tineret
și de dezvoltare;
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b. organizarea și asigurarea bunei desfășurări a competițiilor naționale sub toate formele
sale, fotbal, futsal și fotbal pe plajă, protejarea integrității jocului și asigurarea condițiilor
corespunzătoare a competițiilor;
c. controlul și supravegherea tuturor meciurilor amicale de fotbal, de toate tipurile, jucate
pe întreg teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu Statutele și regulamentele
FIFA și UEFA;
d. dezvoltarea și gestionarea relațiilor sportive internaționale în domeniul fotbalului în
toate formele sale, și asigurarea relațiilor bune între cluburi, jucători, oficiali, asociații
teritoriale și alți Membri;
e. controlul și supravegherea fotbalului, futsalului și fotbalului pe plajă la nivel național
precum și controlul și supravegherea meciurilor de fotbal la nivel internațional
desfășurate pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu Statutele și
regulamentele FIFA și UEFA;
f.

protejarea intereselor comune ale fotbalului și Membrilor săi, inclusiv asistarea
Membrilor în soluționarea litigiilor lor;

g. respectarea și elaborarea metodelor de prevenire a încălcării Statututelor,
regulamentelor, directivelor și deciziilor FMF, FIFA și UEFA, precum și a Legilor jocului
stabilite de către IFAB și asigurarea respectării acestora de către Membrii săi, ligi,
asociații teritoriale, Cluburi, Jucători, Oficiali, agenți de meci și impresari (agenții de
jucători);
h. promovarea și protejarea intereselor fotbalului atât la nivel național, cât și internațional,
și asigurarea reprezentării FMF în organismele internaționale precum FIFA și UEFA.
i.

promovarea integrității fotbalului, eticii și jocului cinstit (fair-play), în vederea prevenirii
tuturor metodelor sau practicilor negative, precum corupția, dopajul (inclusiv de
utilizarea substanțelor interzise) sau manipularea meciurilor, care ar putea pune în
pericol integritatea meciurilor, competițiilor, jucătorilor, oficialilor și Membrilor FMF,
precum și protejarea activităților în domeniul fotbalului, futsalului și fotbalului pe plajă.

j.

promovarea principiului egalității de tratament între persoane și combaterea
discriminării bazate pe sex, origine rasială sau etnică, religie sau credință, dizabilitate,
vârstă sau apartenență politică;

k. elaborarea statutelor, regulamentelor, directivelor, deciziilor și altor norme din
domeniul activității fotbalistice, punerea în aplicare a dispozițiilor acestora și
participarea la procesul de elaborare și adoptare legislativă și asigurarea aplicării
acestora;
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l.

asigurarea unui nivel adecvat de management și de organizare pentru fiecare club, în
vederea îmbunătățirii capacităților economice și financiare ale cluburilor, precum și
sporirea transparenței și credibilității acestora;

m. pregătirea antrenorilor, arbitrilor, altor tehnicieni și specialiști în fotbal;
n. dezvoltarea infrastructurii pentru fotbal la nivel național;
o. adaptarea infrastructurii sportive a cluburilor, în vederea asigurării facilităților necesare
pentru jucători, public și mass-media, precum și a unui nivel adecvat de siguranță;
p. crearea imaginii pozitive a Republicii Moldova pe plan internațional prin intermediul
fotbalului;
q. promovarea și consolidarea principiilor și practicilor de bună guvernanță și încurajarea
membrilor săi să adopte propriile principii de bună guvernanță;
r.

promovarea dezvoltării fotbalului feminin și participarea deplină a femeilor la toate
nivelurile de guvernanță în fotbal;

s. găzduirea competițiilor la nivel internațional și la alt nivel;
t.

acordarea suportului și asistenței materiale și metodice participanților la competițiile
desfășurate sub egida FMF, precum și Membrilor, la decizia Comitetului Executiv;

u. asigurarea transparenței în activitățile desfășurate de FMF.
2. Pentru atingerea obiectivelor sale, FMF va implementa toate măsurile pe care le
consideră necesare, precum adoptarea de regulamente și coduri, încheierea de
contracte și acorduri, adoptarea deciziilor și hotărârilor, aprobarea programelor și
strategiilor.
Articolul 3. Atribuții
1. Atribuțiile Federației Moldovenești de Fotbal sunt :
a. elaborarea strategiei naționale de dezvoltare a fotbalului în Republica Moldova și
controlul aplicării acesteia de către Membri;
b. elaborarea și adoptarea regulamentelor și normelor organizatorice, tehnice, financiare
și materiale pentru activitatea proprie și activitatea fotbalistică în general;
c. organizarea activităților fotbalistice oficiale, campionatelor și competițiilor oficiale de
fotbal la nivel național, în baza regulamentelor și normelor adoptate și prevăzute de
prezentul Statut, și omologarea/aprobarea rezultatelor acestora;
d. stabilirea calendarului sportiv anual, în conformitate cu programul de pregătire și
participarea echipelor reprezentative naționale și de club la competiții internaționale
oficiale și amicale;
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e. organizarea reprezentanțelor teritoriale a activității fotbalistice, promovarea relațiilor de
prietenie între membri, cluburi, oficiali și jucători;
f.

organizarea Sistemului de acordare a Licențelor cluburilor de fotbal, acordarea licenței
și monitorizarea activității cluburilor;

g. organizarea și desfășurarea de cursuri, activități de formare și educație, precum și
examene de calificare a antrenorilor, arbitrilor, altor tehnicieni și specialiști;
h. colaborarea cu instituții și organizații naționale și internaționale în vederea creșterii
capacității asistenței științifice și medicale de specialitate, la nivelul de club și al
echipelor naționale de fotbal, potrivit evoluției și cerințelor specifice, cu privire la
selecția, formarea, pregătirea și perfecționarea continuă a jucătorilor de fotbal și a
specialiștilor din domeniul fotbalului, precum și modernizarea metodelor de
antrenament;
i.

selectarea și promovarea antrenorilor, tehnicienilor și altor specialiști, în echipele
naționale ale Republicii Moldova;

j.

administrarea și gestionarea mijloacelor fixe, valorilor materiale și mijloacelor bănești,
aflate în patrimoniul FMF, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și ale
prezentului Statut;

k. elaborarea și editarea publicațiilor privind activitatea fotbalistică;
l.

asigurarea mijloacelor financiare și materiale din activități specifice, activități
fotbalistice sau din alte activități neinterzise de lege, organizate ca activități proprii;

m. desfășurarea și promovarea evenimentelor, conferințelor, seminarelor, workshopurilor, etc.;
n. desfășurarea programelor de cercetare științifică;
o. exercitarea altor atribuții conform cerințelor FIFA și UEFA, precum și practicii mondiale
a activităților asociațiilor naționale de fotbal din alte țări, ce nu contravin legislației în
vigoare a Republicii Moldova și prezentului Statut.

Articolul 4. Drepturile Omului
1. FMF se angajează să respecte toate drepturile omului recunoscute la nivel internațional
și depune eforturi pentru a promova protecția acestor drepturi.
Articolul 5. Non-discriminare și egalitate
1. Discriminarea sub orice formă impotriva unei țări, persoane fizice sau a unui grup de
persoane pe bază de rasă, culoare, etnie, origine națională sau socială, sex,
dizabilitate, gen, limbă, religie, opinie politică sau altă opinie, sănătate, naștere sau alt
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statut, orientare sexuală sau altă formă, este strict interzisă și sancționată cu
suspendare sau excludere și/sau alte măsuri disciplinare.
Articolul 6. Neutralitate și independență instituțională
1. FMF este neutră din punct de vedere politic și religios. FMF nu susține nici un partid
politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcție în cadrul autorităților publice și nu va
participa la finanțarea acestora.
2. Membrii sunt neutri din punct de vedere politic și religios și nu vor susține nici un partid
politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcție în cadrul autorităților publice și nu vor
participa la finanțarea acestora și se vor asigura ca membrii proprii să respecte aceste
prevederi.
3. FMF va rămâne independentă și va evita orice formă de ingerință politică nejustificată.
FMF trebuie să-și desfășoare activitatea în mod independent și să se asigure ca
activitatea sa să nu fie influențată de niciun terț.
Articolul 7. Afiliere Internațională
1. FMF este afiliată la FIFA și UEFA și este recunoscută de acestea, conform Statutelor
lor, drept unica autoritate fotbalistică din Republica Moldova.
2. FMF se angajează:
a. să respecte principiile loialității, integrității și sportivității ca o expresie a spiritului de
fair-play;
b. să respecte Legile Jocului stabilite de IFAB și Regulile Futsalului, și Fotbalului de plajă,
adoptate de FIFA;
c. să respecte în continuu Statutele, regulamentele, directivele și deciziile FIFA și UEFA
și FMF, precum și deciziile CAS;
d. să recunoască jurisdicția CAS, astfel cum este definită de Statutele FIFA și UEFA și
de prezentul Statut;
e. să își asume obligația de a înainta, în ultimă instanță, orice litigiu de dimensiune
națională apărut ca urmare sau în legătură cu punerea în aplicare a Statutelor sau a
regulilor FIFA, UEFA și FMF, către Curtea de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (Elveția),
un tribunal arbitral independent și imparțial, pentru soluționarea de o manieră
irevocabilă a litigiului, fără a recurge la instanțele judecătorești, excepție făcând cazul
în care legislația Republicii Moldova, interzice în mod expres acest lucru;
f.

să desfășoare activitatea în mod independent și să se asigure ca activitatea sa să nu
fie influențată în mod nejustificat de niciun terț și să adopte proceduri care să garanteze
independența deplină la alegerea și numirea membrilor organelor FMF, în special o
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procedură care este independentă de orice interferență sau influență politică
nejustificată;
g. să desfășoare activitatea într-o manieră care să fie în conformitate cu convențiile antidoping și cu alte prevederi legislative în vigoare;
h. să asigure ca Membrii săi, ligile, Cluburile, Jucătorii, Oficialii, impresarii (agenții de
jucători) și agenții de meci sunt de acord – prin propriile statute, licențe, acte
constitutive sau orice alt documnet scris – să respecte obligațiile menționate mai sus;
i.

să informeze FIFA și UEFA despre orice modificări ale Statutului FMF, tradus în una
din limbile oficiale ale FIFA și UEFA.
Articolul 8. Promovarea relațiilor de prietenie

1. FMF va promova relațiile de prietenie între Membrii săi, cluburi, oficiali și jucători,
precum și în societate în scopuri umanitare.
2. FMF pune la dispoziție mijloacele instituționale necesare pentru soluționarea litigiilor
la nivel național, care ar putea apărea între Membri, cluburi, oficiali și jucători, în
conformitate cu legislația Republicii Moldova și a tratatelor internaționale, Statutul și
reglementările FMF.
Articolul 9. Jucători
1. Statutul jucătorilor și dispozițiile privind înregistrarea și transferul acestora trebuie să fie
reglementate de Comitetul Executiv al FMF, în conformitate cu Regulamentul FIFA
privind Statutul și Transferul Jucătorului. O importanță deosebită se va acorda stabilității
contractuale, precum și încurajării educației și pregătirii de către cluburi a tinerilor
fotbaliști.
Articolul 10. Legile Jocului
1. Fotbalul este organizat și practicat de către FMF și Membrii săi, în conformitate cu
prevederile Legilor Jocului, elaborate de IFAB, care este singurul organ competent să
modifice Legile Jocului.
2. Futsalul și Fotbalul pe plajă sunt organizate și practicate de către FMF și Membrii săi,
în conformitate cu prevederile Legilor Jocului pentru Futsal și Fotbal pe plajă, elaborate
de FIFA, care este singurul organ competent să modifice Legile Jocului pentru Futsal
și Fotbal pe plajă.
3. Toate celelalte tipuri de activități fotbalistice sunt organizate în baza Regulilor stabilite
de către fiecare organism competent.
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Articolul 11.Organe de conducere, oficiali și alții
1. Organele de conducere și oficialii FMF trebuie să respecte Statutele, regulamentele,
directivele, deciziile și Codurile de etică ale FIFA, UEFA și FMF în activitatea lor.
2. Orice persoană sau organizație implicată în competițiile organizate de FMF și în jocul
de fotbal, futsal și fotbal pe plajă, ligile sau grupurile de interes de pe teritoriul Republicii
Moldova, sunt obligate să respecte Statutele și regulamentele FIFA, UEFA și FMF,
precum și orice alte statute relevante, precum și principiile de fair-play, loialitate,
integritate și sportivitate.

III. MEMBRI
Articolul 12. Admitere, suspendare și excludere
1. Congresul decide cu privire la admiterea, suspendarea și excluderea unui Membru.
2. Admiterea este acceptată numai dacă solicitantul îndeplinește cerințele stabilite de
către FMF în conformitate cu prezentul Statut.
3. Calitatea de membru încetează prin dizolvare, retragere sau excludere. Pierderea
calității de membru, nu exonerează membrul de obligațiile sale financiare față de FMF
sau față de alți membri ai FMF, dar duce la pierderea tuturor drepturilor în relațiile cu
FMF.
4. Prin derogare de la regula generală stabilită în prezentul articol, aplicarea sancțiunilor
de suspendare și excludere, sunt de competența Comitetului Executiv.
Articolul 13. Membri
1. Membri ai FMF pot fi doar persoanele juridice, înființate în conformitate cu legislația
Republicii Moldova și care își au sediul social în Republica Moldova. Membru al FMF
poate fi direct sau indirect.
2. FMF are următoarele categorii de membrii:
a. Asociațiile teritoriale din următoarele regiuni (unități administrativ-teritoriale):
-

Chișinău

-

Bălți

-

Anenii Noi

-

Basarabeasca

-

Briceni

-

Cahul
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-

Cantemir

-

Călărași

-

Căușeni

-

Cimișlia

-

Criuleni

-

Dondușeni

-

Drochia

-

Dubăsari

-

Edineț

-

Fălești

-

Florești

-

Glodeni

-

Hîncești

-

Ialoveni

-

Leova

-

Nisporeni

-

Ocnița

-

Orhei

-

Rezina

-

Rîșcani

-

Sîngerei

-

Soroca

-

Strășeni

-

Șoldănești

-

Ștefan Vodă

-

Taraclia

-

Telenești

-

Ungheni

-

UTA Găgăuzia

-

UTA Transnistria

b. Cluburi
c. Ligi:
- fotbal feminin;
- futsal;
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- fotbal de plajă;
- fotbal tenis.
d. Grupuri de interese:
- uniunea antrenorilor;
- uniunea arbitrilor;
- uniunea jucătorilor;
- uniunea veteranilor;
- uniunea fotbaliștilor non-profesioniști (fotbal social).
3. Poate exista numai un singur membru din fiecare categorie de membri enumerate în
paragraful 2, literele a), c) și d).
4. Cluburile care participă în Campionatul Național de seniori (masculin) din prima și a
doua divizie valorică au calitatea de membru direct la FMF. Lista cluburilor care dețin
calitatea de membru direct, este stabilită de către Comitetul Executiv, în baza
sistemului de promovare și retrogradare, la sfârșitul fiecărui sezon, cu aprobarea
ulterioară de către Congres. Toate celelalte cluburi au calitatea de membru indirect la
FMF (fiind afiliate la o asociație teritorială de fotbal).
5. Poate fi admisă în calitate de membru al FMF, uniunea jucătorilor în cazul îndeplinirii
cumulative a condițiilor de deținere a calității de membru a FIFPro și are în calitate de
membri, mai mult de 60% din numărul total de jucători profesioniști (non - amatori)
înregistrați în cluburile participante în primele trei divizii valorice.
6. Membrii FMF nu au dreptul de a participa la ședințe sau să trimită delegați la organul
suprem și legislativ al unui alt membru al FMF sau să propună candidați în organele
de conducere ale acestuia.
7. FMF va ține un registru al membrilor. Registrul include următoarele informații cu privire
la fiecare membru:
a. IDNO;
b. Denumirea legală;
c. Forma legală (organizatorico-juridică);
d. Lista persoanelor cu drept de semnătură;
e. Informații suplimentare, relevante în special pentru licențiere (structura clubului,
identitatea, rezultate), care vor fi stabilite de către Comitetul Executiv.
Informațiile actualizate referitoare la literele a), b), c) și d), trebuie să fie puse la dispoziția
publicului pe site-ul oficial al FMF.
8. La solicitare, FMF va confirma în scris calitatea de Membru al FMF.
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Articolul 14. Afiliere
1. Pentru admiterea în calitate de membru al FMF solicitantul trebuie să îndeplinească
cumulativ cerințele prevăzute de articolul 13 și să depună în scris, o solicitare
Secretarului General, care va confirma recepționarea cererii depuse de solicitant.
2. Solicitarea este însoțită de următoarele documente obligatorii:
2.1 Cererea de afiliere;
2.2 Copia actului de constituire a solicitantului, înregistrat conform legislației în vigoare a
Republicii Moldova, și o copie a extrasului din Registrul de Stat, privind datele
organelor de conducere, eliberat de către autoritatea competentă;
2.3 Dosarul cu procesele verbale ale tuturor ședințelor Adunării generale sau Deciziilor
fondatorului, prin care a fost stabilită calitatea de membru al asociației sau luată decizia
de afiliere/dezafiliere;
2.4 Declarația solicitantului conform căreia se angajează sau confirmă:
a. să respecte în orice moment Statutele, regulamentele, directivele și deciziile FIFA,
UEFA și FMF și să garanteze că acestea sunt, de asemenea, respectate de către
membrii proprii, cluburi, oficiali și jucători;
b. să respecte Legile Jocului în vigoare, adoptate de IFAB, precum și Legile de Futsal și
Fotbal de Plajă, aprobate de FIFA și să garanteze respectarea acestora și de către
membrii proprii, cluburi, oficiali și jucători;
c. să sesizeze, în ultimă instanță (după epuizarea tuturor mijloacelor/căilor interne din
cadrul FMF) orice litigiu de dimensiune națională apărut ca urmare sau în legătură cu
punerea în aplicare a Statutului sau a regulamentelor FMF, Curții de Arbitraj Sportiv
de la Lausanne (Elveția), tribunal arbitral independent și imparțial, pentru soluționarea
de o manieră irevocabilă a litigiului, fără a recurge la instanțele judecătorești de drept
comun, cu excepția cazului în care legislația Republicii Moldova interzice în mod
expres;
d. recunoaște că orice litigiu de dimensiune internațională care decurge din sau în
legătură cu punerea în aplicare a Statutelor, regulamentelor, directivelor si deciziilor
FMF, FIFA și/sau UEFA pot fi prezentate în ultimă instanță numai la Curtea de Arbitraj
Sportiv (CAS), așa cum este prevăzut de Statutele FMF, FIFA și UEFA;
e. recunoaște autoritatea comisiilor cu atribuții jurisdicționale din cadrul FIFA, UEFA și
FMF, astfel cum este aceasta definită în Statutele lor, precum și jurisdicția CAS, astfel
cum este definită în Statutele FIFA, UEFA și FMF;
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f.

are sediul social în Republica Moldova și este înregistrat în Registrul de Stat al
persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali al Republicii Moldova;

g. va participa numai în competițiile de fotbal organizate de către FMF sau alți membri ai
FMF la nivel național și în competițiile de fotbal organizate de FIFA și UEFA, precum
și alte asociații naționale, doar cu acordul FMF (dacă este aplicabil);
h. conform organizării sale juridice, solicitantul garantează că poate lua decizii
independent de orice entitate externă și se poate asigura că propriile sale activități nu
sunt influențate în mod nejustificat de niciun terț, în special că este independent de
orice interferență sau influență politică nejustificată;
i.

confirmă că membrii propriilor organe au fost aleși sau numiți conform unei proceduri
care garantează independența și integritatea deplină a procesului de alegere sau
numire;

j.

confirmă, că toate meciurile oficiale de pe teren propriu solicitantul le va juca pe
teritoriul Republicii Moldova, cu excepția cazurilor de forță majoră și cu acordul FMF
(dacă este aplicabil);

k. deține culorile oficiale și stema clubului respectiv, și prezintă o mostră a stemei sale;
l.

se angajează să organizeze sau să participe la meciurile amicale numai cu acordul
FMF (dacă este aplicabil).

2.5 Lista oficialilor care au dreptul de a semna acte oficiale și de a încheia acte juridice.
3. Modelele de acte (formulare) precum și termenii, sunt stabilite de către Comitetul
Executiv.
4. Prevederile paragrafului 2.4, literele g), j), l) din prezentul Statut, nu sunt obligatorii
pentru obținerea calității de membru, de către asociațiile teritoriale, ligi sau grupuri de
interese.
Articolul 15. Cererea și procedura de depunere
1. Secretariatul General va examina fiecare cerere de admitere în calitate de membru al
FMF și va întocmi un raport scris pentru a fi prezentat Comitetului Executiv.
2. Comitetul Executiv va examina raportul scris și va confirma sau nu, dacă solicitantul
întrunește condițiile necesare. În acest caz, Comitetul Executiv va solicita Congresului
să admită sau nu solicitantul în calitate de membru. Solicitantul poate argumenta
cererea (motivele) la Congres.
3. Membrul nou își exercită drepturile și obligațiile din momentul admiterii în calitate de
membru de către Congres. Delegatul său poate fi ales și poate alege din momentul
admiterii în calitate de membru cu efect imediat. Această prevedere se aplică mutatis
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mutandis unui club care a promovat în a doua divizie valorică, urmată de aprobarea
ulterioară de către Congres a listei cluburilor cu calitatea de membru direct, stabilită
de către Comitetul Executiv, în baza sistemului de promovare și retrogradare, la
sfârșitul fiecărui sezon.
Articolul 16. Drepturile membrilor
1. Membrii FMF au următoarele drepturi:
a. să participe la lucrările Congresului, să primească în prealabil agenda, să fie invitați la
Congres în termenul prevăzut de Statut, să-și exercite dreptul de participare la
dezbateri și discuții, și să-și exercite dreptul la vot;
b. să prezinte propuneri Congresului, pentru includerea lor în Agendă;
c. să desemneze candidați pentru a fi aleși și/sau numiți în organele relevante ale FMF,
conform condițiilor și procedurii stabilite de prezentul Statut;
d. să fie informați despre activitatea FMF și a organelor sale;
e. să participe la competiții (în cazuri aplicabile) și/sau la alte activități sportive organizate
sub egida FMF;
f.

să exercite toate celelalte drepturi care decurg din Statutul și regulamentele FMF;

g. să propună spre examinare organelor de conducere, subiecte care sunt de
competența FMF;
h. să solicite și să primească asistență din partea FMF;
i.

să emită propriile reguli cu privire la funcționarea organelor sale teritoriale (în cazuri
aplicabile).

2. Membrii beneficiază și de alte drepturi reglementate de prevederile prezentului Statut
sau alte regulamente ale FMF.
Articolul 17. Obligațiile membrilor
1. Membrii FMF au următoarele obligații:
a. să respecte în continuu prevederile Statutelor, regulamentelor, codurilor, inclusiv
Codul de Etică și Disciplină, regulilor, directivelor și deciziilor FMF, UEFA, FIFA și să
se asigure că acestea sunt respectate de membrii, jucătorii și oficialii lor;
b. să asigure alegerea sau numirea organelor sale de conducere (de decizie), cel puțin o
dată la patru ani;
c. să asigure convocarea organului său suprem și deliberativ la intervale regulate, ca
regula generală, o dată pe an;
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d. să participe la competiții (în cazuri aplicabile) și la alte activități sportive organizate sub
egida FMF;
e. să achite cotizația de membru și să-și onoreze obligațiile sale financiare conform
Statutului și regulilor FMF;
f.

să respecte Legile Jocului elaborate de IFAB și cele de Futsal și Fotbal de plajă
elaborate de FIFA, și să se asigure că acestea sunt, de asemenea, respectate de
membrii, jucători și oficialii lor, introducând o clauză în statutul propriu;

g. să adopte o clauză statutară, conform căreia orice litigiu de dimensiune națională care
decurge din sau în legătură cu Statutul, regulamente, directivele și deciziile FMF, poate
fi trimis în ultimă instanță (după epuizarea tuturor căilor interne din cadrul FMF) numai
către CAS, care soluționează definitiv litigiul, cu excluderea oricărei instanțe
judecătorești de drept comun, cu excepția cazului în care legislația în vigoare din
Republica Moldova interzice în mod expres acest lucru;
h. să adopte o clauză statutară, conform căreia orice litigiu de dimensiune internațională,
care decurge din sau în legătură cu Statutul, regulamentele, directivele și deciziile
FIFA, UEFA, FMF poate fi soluționat în ultimă instanță, numai la CAS, a cărei jurisdicție
o recunosc în mod expres, conform prevederilor din Statutele FIFA, UEFA și FMF;
i.

să-și gestioneze activitatea în mod independent și să se asigure că în baza organizării
sale juridice, poate lua decizii independent, fără a fi influențat de către o parte terță, în
conformitate cu articolul 22 al prezentului Statut;

j.

să garanteze că membrii organelor sale sunt aleși sau numiți conform unei proceduri,
care garantează independența și integritatea deplină a procesului de alegere sau de
numire;

k. să informeze FMF în termen de 7 zile, despre orice modificare a actelor de constituire
și regulamentelor sale, precum și orice alte modificări în structura organizatorică, cum
ar fi – componența nominală a organului de conducere, lista persoanelor împuternicite
să reprezinte interesele și să semneze acorduri cu terți, inclusiv modele de semnături
și adresa pentru corespondența oficială;
l.

să nu mențină relații de ordin sportiv cu entități care nu sunt recunoscute sau cu un
Membru care a fost suspendat sau exclus;

m. să respecte principiile loialității, integrității și comportamentului sportiv ca expresie a
”fair-play-ului”, adoptând în acest sens o clauză în actul de constituire, și să se asigure
că acestea sunt respectate de către membrii săi, prin adoptarea la rândul lor a clauzei
statutare respective;
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n. să respecte toate declarațiile obligatorii prevăzute de articolul 14 paragraful 1 și 2 al
prezentului Statut, pe durata deținerii calității de membru;
o. să țină registrul membrilor săi și să-l actualizeze periodic;
p. să modifice statutul propriu, pentru a fi adus în concordanță cu prezentul Statut și
legislația în vigoare, asigurând respectarea permanentă a acestuia;
q. să respecte pe deplin toate celelalte obligații care decurg din Statutele și alte
reglementări ale FIFA, UEFA și FMF;
r.

să aibă o atitudine loială față de FMF și, în calitate de membru, să se abțină de la orice
acțiuni contrare scopurilor și intereselor FMF;

s. să permită controlul/auditul dispus de FMF în limitele competenței atribuite de
prezentul Statut și cerințele FIFA și UEFA;
t.

să depună plângeri împotriva asociațiilor de fotbal din străinătate către FIFA și UEFA,
numai prin intermediul FMF;

u. să informeze imediat FMF cu privire la orice procedură în materie penală desfășurată
de autoritățile Statului împotriva lor, a unui oficial sau a unui jucător al cluburilor
respective, în legătură cu pariuri aranjate sau manipulare de meciuri.
2. Membrii FMF trebuie să introducă în statutele lor, obligațiile sus-menționate pentru
membrii săi.
3. Încălcarea obligațiunilor menționate mai sus, va fi sancționată conform prevederilor
prezentului Statut.
4. Încălcarea paragrafului 1, lit. i) al prezentului articol poate duce la aplicarea
sancțiunilor, chiar și în cazul în care influența părții terțe a avut loc nu din vina
membrului în cauză. Fiecare membru al FMF este responsabil față de aceasta pentru
toate acțiunile membrilor organelor sale, cauzate din neglijență sau săvârșite
intenționat.
Articolul 18. Suspendare
1. Congresul este responsabil pentru suspendarea unui membru. Prin derogare de la
regula generală, Comitetul Executiv este în drept, înainte de următorul Congres, să
suspende temporar un membru pentru încălcări grave și/sau repetate ale obligațiilor
sale de membru, cu efect imediat. Suspendarea aprobată de către Comitetul Executiv
va dura până la următorul Congres, cu excepția cazului când suspendarea a fost
anulată de către Comitetul Executiv.
2. Membrul suspendat are dreptul de a fi audiat de către Congres/Comitetul Executiv și
poate, de asemenea, să răspundă în scris Congresului/Comitetului Executiv la
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propunerea de suspendare a membrului respectiv. Răspunsul va fi transmis membrilor
odată cu convocarea oficială la Congres, în conformitate cu articolul 33 paragraful 4,
și articolul 35 paragraful 4, sau Comitetului Executiv, în conformitate cu articolul 40
paragraful 3.
3. Hotărârea/ Decizia de suspendare trebuie să fie adoptată cu votul a 2/3 (două treimi)
din voturile valabil exprimate. Suspendarea temporară a unui Membru de către
Comitetul Executiv trebuie să fie confirmată de către următorul Congres. Dacă nu este
confirmată, suspendarea va fi anulată cu efect imediat.
4. Fără a se limita la următoarele, un membru poate fi suspendat dacă:
a. autoritățile statului intervin în activitatea sa într-un mod semnificativ;
b. nu mai poate fi considerat ca fiind pe deplin responsabil pentru organizarea
chestiunilor legate de fotbal;
c. nu mai este în măsură să își îndeplinească sarcinile statutare în mod corespunzător;
d. buna desfășurare a unei competiții organizate sub egida sa nu mai este garantată;
e. alegerea liberă a organului său executiv sau a organului său de conducere total
independent nu mai este posibilă;
f.

alegere sau numire a celorlalte organe ale sale nu mai este asigurată;

g. nu întrunește criteriile prevăzute de articolul 17, paragraful 1, literele k) și p).
5. Membrul suspendat nu își poate exercita niciunul dintre drepturile de membru
prevăzute de prezentul Statut, inclusiv dreptul de a vota la Congres, de a alege, de a
fi ales și dreptul de a înainta candidați în organele de conducere ale FMF. Comisia
judiciară competentă poate aplica și alte sancțiuni prevăzute de Statut sau alte acte
ale FMF. Ceilalți Membri pot avea relații sportive cu membrul suspendat.
Articolul 19. Excludere
1. Congresul poate exclude din rândurile FMF un membru afiliat, în următoarele cazuri :
a. încălcării grave și/sau repetate a Statutelor, regulamentelor, directivelor și deciziilor
FIFA, UEFA și FMF;
b. nu întrunește cerințele de membru al FMF stabilite în prezentul Statut;
c. nu își îndeplinește obligațiile financiare față de FMF;
d. retragerea din Campionatul Republicii Moldova la Fotbal, în timpul sezonului fotbalistic,
în curs de desfășurare.
2. Membrul exclus are dreptul de a fi audiat de către Congres și poate, de asemenea, să
răspundă în scris Comitetului Executiv la propunerea de excludere a membrului
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respectiv. Răspunsul va fi transmis membrilor odată cu convocarea oficială la Congres,
în conformitate cu articolul 33, paragraful 2, și articolul 35, paragraful 4.
3. Hotărârea de excludere trebuie să fie adoptată cu votul a 2/3 (două treimi) din voturile
valabil exprimate. Membrii excluși în conformitate cu prezentul articol, sunt considerați
eliminați din Registrul membrilor afiliați, cu efect imediat.
Articolul 20. Retragerea
1. Un membru afiliat se poate retrage doar după încheierea sezonului fotbalistic. Cererea
(comunicarea) de retragere trebuie să fie depusă la Secretarul General al FMF, cu cel
puțin șase luni înainte de încheierea sezonului fotbalistic relevant. Odată cu
comunicarea, se va depune la Secretarul General și o copie a deciziei de retragere,
adoptată de organul competent al membrului afiliat.
2. Retragerea nu eliberează membrii de executarea obligațiilor sale financiare față de
FMF, UEFA, FIFA și alți Membri.
Articolul 21. Dizolvarea
1. În cazul în care un membru este dizolvat din inițiativă proprie sau în temeiul legii,
calitatea de membru încetează cu efect imediat din momentul înregistrării deciziei de
dizolvare a persoanei juridice la organul de stat.
2. Membrul dizolvat va notifica în scris Secretarul General, imediat ce decizia de dizolvare
a persoanei juridice (membrului) a fost înregistrată de organul de stat. O copie a
deciziei menționate anterior se prezintă Secretarului General împreună cu notificarea
despre dizolvare.
Articolul 22. Independența membrilor
și a organelor sale de conducere
1. Fiecare membru trebuie să-și desfășoare activitatea în mod independent și să nu fie
influențat nejustificat de un terț.
2. Organele de conducere ale membrilor pot fi alese sau numite. Statutul Membrilor
trebuie să prevadă o procedură care garantează independența și integritatea deplină
a procesului de alegere sau numire.
3. Orice organ de conducere al Membrului, care nu a fost ales sau numit conform
paragrafului 2 al prezentului articol, chiar și pentru asigurarea interimatului, nu va fi
recunoscut de FMF.
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4. Deciziile adoptate de organele, care nu au fost alese sau numite conform paragrafului
2 de mai sus nu vor fi recunoscute de FMF.

Articolul 23. Statutul cluburilor, asociațiilor teritoriale
și a altor grupuri de interese
1. Cluburile, ligile, asociațiile teritoriale sau orice alte grupuri de cluburi afiliate la FMF
sunt subordonate FMF și recunoscute de către FMF, conform reglementărilor
prezentului Statut.
2. Pe teritoriul Republicii Moldova poate exista doar o singură Ligă Națională (feminină
sau masculină), iar această Ligă poate fi constituită numai dacă toți membrii care
participă la un campionat sau la o altă competiție de fotbal și-au exprimat acordul.
Decizia de creare a ligii, trebuie sa fie adoptată de Comitetul Executiv al FMF cu votul
a 2/3 (două treimi) din voturile valabil exprimate. Drepturile și obligațiile ligii vor fi
stabilite și/sau aprobate de către Comitetul Executiv al FMF.
3. Statutul FMF stabilește competența, drepturile și obligațiile Membrilor.
4. Statutele și regulamentele membrilor, trebuie să fie în concordanță cu cerințele și
obligațiile Statutului și regulamentele FMF și trebuie să fie aprobate de către Comitetul
Executiv al FMF. FMF are dreptul de a reglementa chestiunile legate de arbitraj, lupta
împotriva dopajului, înregistrarea jucătorilor, licențierea cluburilor, aplicarea măsurilor
disciplinare, inclusiv abaterile etice, precum și măsurile necesare pentru a proteja
integritatea competițiilor, inclusiv lupta contra pariurilor aranjate și a manipulării de
meciuri.
5. Toți Membrii trebuie să aibă capacitatea de a lua decizii cu privire la toate aspectele
legate de calitatea de membru, independent de orice organe externe. Această obligație
este valabilă indiferent de forma juridică a acestora.
6. Nici o persoană fizică sau juridică (inclusiv societate de tip holding, filială etc.) nu poate
exercita control asupra mai multor cluburi sau grupări de cluburi, ori de câte ori
integritatea unui meci de fotbal sau a unei competiții poate fi pusă în pericol.
7. Cluburile nu au dreptul ca direct sau indirect:
a. să dețină acțiuni sau părți sociale în alt club;
b. să fie membru al altui club;
c. să fie implicat în orice mod sau să exercite orice funcție în managementul,
administrarea și/sau performanța sportivă a altui club;
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d. să aibă posibilitatea de a interveni în managementul, administrarea și/sau performanța
sportivă a altui club.
8. Cluburile și oficialii acestora trebuie să se conformeze următoarelor reguli:
a. un acționar/membru al unui club nu are dreptul de a fi acționar/membru sau de a deține
nicio funcție/calitate în cadrul unui alt club;
b. un director (administrator) al unui club nu are dreptul să dețină acțiuni, parte socială,
să fie membru sau să ocupe o altă funcție la un alt club;
c. nicio persoană fizică sau juridică nu poate controla sau influența mai mult de un club,
un astfel de control sau influență însemnând:
-

deținerea majorității drepturilor de vot a acționarilor, părții sociale, etc.;

-

dreptul de a numi și demite majoritatea membrilor organelor administrative, de
conducere sau control ale clubului respectiv;

-

capacitatea de a exercita prin orice mijloace o influență decisivă asupra deciziilor
clubului.

9. Nerespectarea obligațiilor de mai sus atrage aplicarea sancțiunilor prevăzute de
legislația Republicii Moldova în vigoare și de Codul disciplinar al FMF.
IV. PREȘEDINTE DE ONOARE
Articolul 24. Președinte de onoare
1. La propunerea Comitetului Executiv, Congresul poate acorda și revoca titlul de
„Președinte de Onoare al FMF” unor personalități cu merite deosebite în activitatea
fotbalistică.
2. Președintele de Onoare poate participa la Congres și poate lua parte la dezbateri, fără
drept de vot.

V. ORGANIZARE
Articolul 25. Organele FMF
1. Organe de conducere ale FMF:
A. Congresul;
B. Comitetul Executiv;
C. Președinte;
D. Secretarul General (Administratorul).
2. Comitetele permanente și ad hoc sunt organe cu rol de consiliere și asistare a
Comitetului Executiv și Secretarului General în îndeplinirea atribuțiilor sale.
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3. Organele de licențiere își desfășoară activitatea conform regulamentelor aprobate de
către Comitetul Executiv și sunt responsabile de procesul de licențiere în cadrul FMF.
4. Comisiile independente își îndeplinesc atribuțiile în conformitate cu prezentul Statut și
alte reguli aplicabile. Comisiile independente sunt Comisia de Supraveghere și auditori
independenți și Organele Judiciare.
5. Organele judiciare ale FMF sunt:
a) Comisia de etică;
b) Comisia de disciplină;
c) Comisia privind statutul și transferul jucătorului;
d) Comisia de apel.
6. Organele FMF sunt numite sau alese de către FMF, fără nici o influență externă
nejustificată și în conformitate cu procedurile descrise în prezentul Statut. Membri ai
organelor de conducere nu pot fi persoanele, care sunt sau au fost anterior găsiți
vinovați de vreo încălcare, care este incompatibilă cu funcția pentru care sunt propuși,
cum ar fi privarea de dreptul de a deține o funcție.
7. Orice membru al unui organ de conducere al FMF, trebuie să se retragă din dezbateri
și de la luarea unei decizii, dacă există vreun risc sau probabilitatea unui conflict de
interese. În special, membrii organelor de conducere trebuie să cunoască întotdeauna
și să respecte dispozițiile relevante ale Codului de etică și/sau disciplină al FIFA, UEFA
și FMF, privind conflictele de interese și să-și ajusteze conduita după caz, dar fără a
se limita la: abținerea de la îndeplinirea atribuțiilor sale, notificarea despre un potențial
conflict de interese, etc.

Articolul 26. Demiterea unui membru al unui organ de conducere
1. Congresul poate demite un membru al unui organ de conducere. Comitetul Executiv
poate, de asemenea, să demită provizoriu un membru al unui organ, cu excepția unui
membru al comisiilor independente. Demiterea provizorie aprobată de Comitetul
Executiv, trebuie confirmată de următorul Congres, cu excepția cazului când Comitetul
Executiv a anulat-o între timp. Dacă următorul Congres este unul de alegeri și dare de
seamă, membrul demis, poate candida (dacă îndeplinește cerințele de eligibilitate
relevante), în dependență de hotărârea finală a Congresului, privind demiterea sa, care
urmează să fie adoptată până la procedura de alegere.
2. Demiterea trebuie să fie motivată și să fie transmisă membrilor Comitetului Executiv
și/sau membrilor Congresului împreună cu agenda.
26

3. Membrul organului de conducere demis are dreptul de a se apăra în fața Comitetului
Executiv și/sau a Congresului.
4. Decizia și/sau Hotărârea cu privire la demiterea unui membru al organelor de conducere
ale FMF urmează să fie adoptată cu votul secret al Comitetul Executiv și/sau al
Congresului. Pentru adoptarea deciziei/hotărârii de demitere, este necesară prezența
la ședință a majorității (mai mult de 50%) a membrilor Comitetului Executiv și/sau
Membrilor și votul a 2/3 (două treimi) din voturile valabil exprimate ale celor prezenți.
5. Membrul demis (provizoriu sau nu) este eliberat din funcția sa cu efect imediat.

A. CONGRESUL
Articolul 27. Definiție și constituire
1. Congresul este o reuniune a Membrilor, care se convocă în mod regulat. Congresul este
organul suprem și legislativ al FMF. Numai Congresul, care este convocat
corespunzător, are autoritatea de a adopta hotărâri. Congresul poate avea loc cu
prezență fizică (offline) sau prin videoconferință (online).
2. Congresul poate fi ordinar și extraordinar.
3. Congresul este constituit în conformitate cu principiile democrației reprezentative și ține
cont de importanța egalității de gen în fotbal, de interesul fotbalului feminin și de
reprezentarea tuturor celor implicați în fotbal.
4. Congresul va fi prezidat de unul dintre membrii (delegat), ales în conformitate cu
prezentul Statut și a Regulamentului Congresului, precum și alte reguli aplicabile.
5. Comitetul Executiv poate numi observatori, care participă la Congres fără drept de vot.
Articolul 28. Delegați și voturi
1. Congresul este compus din următorii membri :
a. Asociațiile teritoriale din regiunile indicate în articolul 13, paragraful 2, litera a).
b. Cluburile participante în Campionatul Național de Seniori (bărbați) în prima și a
doua divizie valorică, reieșind din lista cluburilor care dețin calitatea de membru
direct, stabilită de către Comitetul Executiv, în baza sistemului de promovare și
retrogradare, la sfârșitul fiecărui sezon, cu aprobarea ulterioară de către
Congres.
c. Ligile indicate în articolul 13, paragraful 2, litera c).
d. Grupurile de interes indicate în articolul 13, paragraful 2, litera d).
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2. Fiecare membru va fi reprezentat la Congres de către Președinte (Administrator), sau o
persoană care va fi desemnată în acest sens. În acest caz, persoana desemnată trebuie
să dețină o funcție în organele de conducere, fiind aleasă sau angajată în organele de
conducere ale membrului. Numele delegaților, precum și alte date de identificare,
trebuie comunicate Secretariatului General al FMF, cu minim 15 zile calendaristice
înainte de data desfășurării Congresului. În cazuri excepționale, un membru poate
schimba numele delegatului său după expirarea termenului stabilit.
3. Fiecare membru are drept de vot egal (un vot) și este reprezentat la Congres de un
singur delegat. Un delegat poate reprezenta un singur membru. Doar delegații prezenți
au drept de vot. Este interzis votul prin procură sau corespondență.
4. Clubul care a retrogradat din a doua divizie valorică, nu își poate exercita drepturile sale
prevăzute de Statut, inclusiv dreptul de a primi copia agendei Congresului, dreptul de fi
invitat la Congres în termenul stabilit, dreptul de a participa la dezbateri și discuții la
Congres sau de a-și exercita dreptul de vot, dreptul de a înainta candidați și a fi ales în
organele de conducere ale FMF, din momentul adoptării de către Comitetul Executiv a
listei cluburilor cu calitatea de membru direct, în baza sistemului de promovare și
retrogradare, la sfârșitul fiecărui sezon și aprobarea ulterioară aprobare de către
congres Congres.
5. Pe durata mandatului, Președintele FMF, membrii Comitetului Executiv și Secretarul
General participă la Congres fără drept de vot și nu pot fi numiți delegați la Congres.
Articolul 29. Atribuțiile Congresului
1. Congresul are următoarele atribuții :
a) adoptarea sau modificarea prezentului Statut, Regulamentului Congresului și
Codului electoral al FMF;
b) numirea Delegatului care să prezideze ședințele Congresului în conformitate cu
prezentul Statut și Regulamentul Congresului;
c) numirea a 3 (trei) delegați din partea membrilor afiliați pentru verificarea și aprobarea
procesului verbal al ultimei ședințe a Congresului;
d) decide cu privire la constituirea persoanelor juridice, sucursalelor și a filialelor FMF;
e) alegerea și revocarea Președintelui FMF și a celorlalți membri ai Comitetului
Executiv;
f) alegerea președinților, vicepreședinților și a membrilor comisiilor independente (și
anume, Comisia de supraveghere și comisia auditorilor independenți și organismele
judiciare) la propunerea Comitetului Executiv;
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g) numirea membrilor comisiilor de numărare și validare, care va asista Comisia de
apel a FMF (în calitatea sa de organ electoral) în distribuirea și numărarea buletinelor
de vot pentru alegeri;
h) decide asupra reorganizării, lichidării și dizolvării voluntare a FMF și lichidarea
patrimoniului, conform legii;
i) aprobă rapoartele financiare auditate de către organul de audit, care includ
rapoartele financiare și dările de seamă anuale ale FMF;
j) aprobă bugetul;
k) aprobă raportul de activitate a Comitetului Executiv;
l) desemnează organul de audit independent pentru auditarea rapoartelor financiare
ale FMF, la propunerea Comitetului Executiv;
m) stabilește cotizația de membru, la propunerea Comitetului Executiv;
n) acordă, la propunerea Comitetului Executiv, titlul „Președinte de onoare al FMF”;
o) aprobă tranzacțiile de proporții ale căror obiect sunt bunurile valoarea cărora
constituie peste 80% din valoarea activelor FMF;
p) admite, suspendă sau exclude Membrii, inclusiv aprobă lista cluburilor care dețin
calitatea de membru direct, stabilită de către Comitetul Executiv, în baza sistemului
de promovare și retrogradare, la sfârșitul fiecărui sezon.
q) demiterea unui membru al unui organ de conducere;
r) dizolvarea FMF;
s) adoptă hotărâri la propunerea unui membru în conformitate cu prezentul Statut, sau
adoptă hotărâri atribuite Congresului în conformitate cu prezentul Statut;
t)

adoptă și aprobă orice hotărâre care este necesară pentru atingerea obiectivelor
FMF, conform prevederilor prezentului Statut și legislației în vigoare a Republicii
Moldova.

2. Congresul poate delega o parte din atribuțiile sale Comitetului Executiv, cu excepția
celor indicate în paragraful 1 lit. a), b), c), d), f), h), și o).

Articolul 30. Cvorum
1. Hotărârile adoptate de Congres sunt valabile dacă la ședință participă mai mult de
jumătate (mai mult de 50%) din numărul delegaților desemnați cu drept de vot, cu
excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul Statut.
2. Dacă la momentul deschiderii ședinței Congresului cvorumul necesar nu este atins și
nu se obține nici în următoarele două ore, a doua ședință a Congresului va avea loc în
termen de 24 de ore, în același loc și cu aceeași agendă.
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3. Nu este necesar cvorumul pentru a doua ședință a Congresului, cu excepția cazului în
care un punct de pe ordinea de zi propune modificarea prezentului Statut, alegerea
Președintelui FMF sau a membrilor Comitetului Executiv, alegerea președinților,
vicepreședinților sau a membrilor comisiilor independente, demiterea unui membru a
unui organ de conducere, suspendarea sau excluderea unui Membru sau dizolvarea
FMF.
4. Odată ce Congresul a fost declarat deliberativ și constituit în conformitate cu prezentul
Statut, plecarea sau neparticiparea delegaților la vot nu va influența cvorumul.

Articolul 31. Hotărâri
1. Procedura de vot este realizată prin ridicarea mâinii sau prin numărătoare electronică,
cu excepția cazului în care o treime din membrii prezenți solicită ca votul să fie secret.
În cazul în care prin ridicarea mâinii nu este întrunită o majoritate clară în favoarea unei
moțiuni, votul se efectuează printr-o listă întocmită în ordine alfabetică. Cu excepția
cazului în care se prevede altfel în prezentul Statut, o majoritate simplă (mai mult de
50%) din voturile valabil exprimate, este suficientă pentru ca o hotărâre să fie valabilă.
Buletinele de vot în alb, voturile nevalide sau voturile electronice manipulate în orice
mod, precum și abținerile nu sunt luate în considerare la calcularea majorității.
2. Hotărârile privind modificarea Statutului, revocarea Președintelui, demiterea unui
membru al Comitetului Executiv, excluderea membrului, lichidarea sau reorganizarea
FMF, se adoptă cu votul a 2/3 (două treimi) din numărul delegaților cu drept de vot
prezenți la ședință. Hotărârile privind lichidarea sau reorganizarea FMF sunt adoptate
cu votul a 2/3 din numărul membrilor.
3. Hotărârile Congresului se certifică prin semnătura Președintelui FMF și a Secretarului
General, și intră în vigoare la data adoptării lor, cu excepția cazului în care hotărârea
prevede o altă dată sau Congresul deleagă această competență Comitetului Executiv.
4. Hotărârile adoptate de Congres sunt, de asemenea, obligatorii și pentru membrii care
nu au participat la Congres sau au votat împotrivă.

Articolul 32. Alegeri
1. Alegerile au loc prin vot secret. Totuși, în cazul în care numărul candidaților este egal
cu numărul posturilor vacante, Congresul poate decide să procedeze altfel.
2. Procedura de desfășurare a alegerilor organelor de conducere ale FMF este stabilită în
Codul Electoral al FMF și supravegheată de Comisia de Apel a FMF. Membrii pot
propune candidaturi pentru funcția de Președinte al FMF, prin transmiterea proceselor
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verbale sau decizii/hotărâri ale organelor sale administrative, la Secretarul General al
FMF cu cel puțin 30 de zile înainte de data Congresului.
3. Pentru a candida la funcția de Președinte, fiecare persoană trebuie să fie propusă de
cel puțin 8 (opt) membri. Un membru poate propune un singur candidat. Propunerile
(procesele-verbale sau deciziile organului lor executiv) care au fost depuse de un
membru, nu pot fi revocate. În cazul în care un membru a înregistrat o propunere de
susținere a unei persoane, atunci același membru nu poate anula sau depune o altă
propunere; în acest caz, propunerea inițială rămâne valabilă. Propunerile depuse după
înregistrarea propunerii de la același membru nu vor fi luate în considerare.
4. Persoanele propuse pentru a candida la funcția de membru al Comitetului Executiv,
inclusiv la funcția de Președinte al FMF, precum și la funcția de președinte,
vicepreședinte și membru al comisiilor independente, trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele condiții:
a. cetățenia RM;
b. studii superioare;
c. nu are antecedente penale;
d. a locuit stabil ultimii 3 ani pe teritoriul RM și s-a aflat în țară cel puțin 6 luni pe an;
e. cunoaște limba de stat a RM și cel puțin o limbă străină;
f. a activat în domeniul fotbalistic în cadrul FMF sau al unui membru cel puțin ultimii
3 ani consecutivi, într-o funcție de conducere (președinte, secretar general,
vicepreședinte, membru al Comitetului Executiv sau funcții similare acestora ca
competență (această prevedere nu se aplică președinților, vicepreședinților și
membrilor comisiilor independente);
g. are capacitate deplină de exercițiu;
h. este apt de muncă, conform unui certificat medical de sănătate;
i.

nu a fost sancționat pentru participarea la pariuri aranjate sau manipulare de
meciuri de către FIFA, UEFA sau FMF.

j.

are o vârstă ce nu depășește vârsta 70 de ani la data organizării Congresului; și

k. nu a fost declarat persona non-grata sau nu i s-a interzis desfășurarea activității
fotbalistice de către organele competente ale FMF ori nu i s-a interzis
desfășurarea activității de conducere sau ocuparea unei funcții, ca urmare a
încălcării legislației Republicii Moldova.
5. Candidatul la funcția de Președinte al FMF:

31

a. nu poate fi deputat, membru al unui partid politic sau fracțiunii politice, atât la
momentul depunerii candidaturii, cât și pe perioada deținerii funcției respective,
semnând o declarație pe propria răspundere, la momentul depunerii actelor.
b. va depune o declarație scrisă că va renunța din funcțiile sale din cadrul FMF și din
funcțiile deținute la un Membru, dacă va fi ales. Înregistrarea se va efectua cu condiția
prezentării documentelor necesare (proceselor-verbale sau deciziilor de propunere,
cererea de a candida, programului de activitate etc.) stabilite conform procedurii
aprobate în conformitate cu paragraful 2 al prezentului articol.
6. Programele candidaților se fac publice pe site-ul FMF.
7. Pentru alegerea Președintelui FMF este necesară majoritatea (mai mult de 50%) din
voturile valabil exprimate ale delegaților cu drept de vot, prezenți la ședință. În cazul în
care sunt numai doi candidați, președinte ales este cel care a întrunit mai multe voturi
decât celălalt candidat. Dacă la alegeri participă mai mult de doi candidați, iar după
primul tur de scrutin niciunul dintre ei nu a întrunit majoritatea (mai mult de 50%) din
voturi exprimate, are loc al doilea tur de scrutin între cei doi candidați, care au obținut
cel mai mare număr de voturi. Dacă mai mulți candidați au obținut un număr egal de
voturi, dar mai multe decât ale celorlalți, alegerea are loc între ei. Dacă mai mulți au un
număr egal de voturi, dar mai mic decât al candidatului clasat pe primul loc, vor intra și
ei în alegeri împreună cu cel clasat pe primul loc. În turul doi președintele va fi ales cu
majoritatea de voturi (mai mult de 50 %). În caz de egalitate a numărului de voturi,
procedura de vot se repetă.
8. Candidații pentru celelalte posturi rămase de membru al Comitetului Executiv vor fi
propuși de către candidatul la funcția de Președinte al FMF, sub forma unei liste
alcătuite în conformitate cu articolul 39, paragraful 1 de mai jos. Membrii pot propune
candidați, candidatului la funcția de Președinte al FMF.
9. Pentru alegerea candidaților la posturile rămase de membru al Comitetului Executiv,
este necesară o majoritate simplă (mai mult de 50%) din voturile valabil exprimate
pentru ca o listă să fie aleasă. În cazul în care, funcția de membru al Comitetului
Executiv devine vacantă (până la expirarea mandatului), Comitetul Executiv poate alege
un nou membru pentru restul mandatului, sub rezerva aprobării deciziei la următorul
Congres.
10. În cazul președinților, vicepreședinților și membrilor comisiilor independente, candidatul
care obține mai multe voturi, pentru postul vacant, acela va fi considerat ales. Alegerea
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Președinților, vicepreședinților și membrilor comisiilor independente poate avea loc și
pe listă.
11. Buletinele de vot în alb, voturile nevalide sau voturile electronice manipulate în orice
mod, precum și abținerile nu sunt luate în considerare la calcularea majorității.
12. Candidaturile pentru posturile comisiilor independente trebuie să fie depuse la
Secretarul General al FMF, cu cel puțin 30 de zile înainte de Congresul de alegeri
relevant. Lista oficială a candidaților trebuie să fie transmisă Membrilor FMF cu cel puțin
15 zile înainte de Congresul la care membrii în cauză urmează să fie aleși.

Articolul 33. Congresul ordinar
1. Congresul ordinar este convocat, de regulă în fiecare an.
2. Comitetul Executiv stabilește locul, data și ora desfășurării Congresului. Membrii vor fi
notificați în formă scrisă (prin corespondență sau e-mail), cu cel puțin 45 de zile înainte
de Congres. Informațiile se publicată pe site-ul FMF.
3. Convocarea la ședința Congresului se face în formă scrisă sau electronică, de către
Secretariatul General al FMF, cu cel puțin cu 15 zile înainte de data Congresului și se
publică pe site-ul FMF. Clubul care a promovat în a doua divizie valorică, are dreptul de
a fi convocat la Congres, din momentul aprobării listei cluburilor cu calitatea de membru
direct de către Comitetul Executiv, in baza sistemului de promovare și retrogradare, la
sfârșitul fiecărui sezon, cu aprobarea ulterioară de către Congres. Convocarea va
conține ordinea de zi, raportul de activitate, situațiile financiare, raportul auditorilor
independenți și alte documente relevante. Dacă agenda Congresului, prevede
modificarea Statutului FMF, convocarea va conține textul integral al propunerilor de
modificare. În cazul Congresului de alegeri, convocarea trebuie să conțină lista oficială
a candidaților.
4. Orice propunere pe care un membru dorește să o înainteze Congresului, va fi transmisă
Secretariatului General în formă scrisă sau electronică, cu o scurtă explicație, cu cel
puțin 20 zile înainte de data Congresului.

Articolul 34. Agenda Congresului ordinar
1. Secretariatul General întocmește agenda în baza propunerilor Comitetului Executiv și a
membrilor.
2. Agenda Congresului va include următoarele puncte obligatorii (în ordinea cronologică):
a. numirea Delegatului care să prezideze Congresul în conformitate cu prezentul Statut
și Regulamentul Congresului;
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b. o declarație, conform căreia Congresul a fost convocat și alcătuit în conformitate cu
prezentul Statut;
c. aprobarea agendei Congresului;
d. adresarea Președintelui FMF;
e. numirea comisiei de verificare a procesului-verbal;
f. alegerea comisiei de numărare a voturilor;
g. aprobarea listei cluburilor cu calitatea de membru direct, adoptată de către Comitetul
Executiv, în baza sistemului de promovare și retrogradare, la sfârșitul fiecărui sezon;
h. suspendarea sau excluderea membrilor (dacă este cazul);
i.

aprobarea procesului-verbal al Congresului precedent (dacă este cazul);

j.

aprobarea raportului de activitate al Președintelui FMF și Comitetului Executiv
privind activitatea de la ultimul Congres;

k. aprobarea raportului organului de audit și a rapoartelor financiare ale perioadei
precedente;
l.

aprobarea bugetului;

m. votarea propunerilor de modificare a Statutului, Regulamentului Congresului și a
Codului Electoral al FMF (dacă este cazul);
n. examinarea propunerilor înaintate de către membrii și/sau Comitetul Executiv, în
conformitate cu procedura prevăzută în articolul 33, paragraful 4 al prezentului
Statut;
o. desemnarea organului de audit independent (dacă este cazul) pentru următorul
(următorii) an/ani financiari, la propunerea Comitetului Executiv;
p. demiterea unui membru al unui organ al FMF (dacă este cazul);
q. alegerea Președintelui FMF și a celorlalți membri ai Comitetului Executiv (dacă este
cazul);
r. alegerea președinților, vicepreședinților și membrilor comisiilor independente, și
anume Comisia de supraveghere și auditorii independenți și organele judiciare (dacă
este cazul); și
s. afilierea membrilor noi (dacă este cazul);
3. Congresul nu va examina nici un subiect care nu este inclus în agendă. Agenda poate
fi modificată, cu condiția ca 2/3 (două treimi) dintre membrii prezenți la Congres și care
pot vota să fie de acord cu o astfel de moțiune.

Articolul 35. Congresul extraordinar
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1. Comitetul Executiv poate convoca Congresul extraordinar oricând este necesar.
2. Dacă cel puțin 1/3 din numărul total al Membrilor FMF, prezintă solicitări în formă
scrisă sau electronică argumentate, Comitetul Executiv este obligat să convoace
Congresul extraordinar, în termen de de 30 zile calendaristice de la data
recepționării ultimii solicitări (pentru același subiect). Solicitarea trebuie să cuprindă
motivul convocării Congresului extraordinar și să fie depusă la Secretariatul General
al FMF. Formularul solicitării (cererii) este stabilit de către Comitetul Executiv.
3. Membrii vor fi informați în formă scrisă sau electronică, cu privire la locul, data, ora
și ordinea de zi și orice document relevant, cu cel puțin 15 zile înainte de data
Congresului extraordinar.
4. Dacă Congresul extraordinar este convocat la inițiativa Comitetului Executiv, acest
organ stabilește agenda. Dacă Congresul extraordinar, este convocat la cererea
Membrilor, Comitetul Executiv include în agendă subiectele înaintate de către acești
Membri, în conformitate cu paragraful 2 al prezentului articol. Convocarea se va
efectua în scris cu cel puțin 7 zile înainte de data Congresului extraordinar.
Convocarea va conține agenda și orice alte documente relevante.
5. Agenda Congresului Extraordinar nu poate fi modificată.

Articolul 36. Modificarea Statutului, Regulamentului Congresului
și a Codului Electoral
1. Congresul are competența exclusivă de modificare a Statutului, Regulamentului
Congresului și a Codului Electoral al FMF.
2. Orice propunere de modificare a prezentului Statut, Regulamentului Congresului și a
Codului Electoral al FMF, trebuie să fie depusă în formă scrisă sau electronică la
Secretariatul General, cu o scurtă argumentare, de către un Membru sau Comitetul
Executiv. O propunere de modificare, înaintată de către un Membru al FMF, este
valabilă, cu condiția să fie susținută în formă scrisă sau electronică de cel puțin 5 membri
ai FMF.
3. Modificarea Statutului va fi aprobată cu votul a 2/3 (două treimi) dintre delegații prezenți
și cu drept de vot care sunt de acord cu aceasta.

Articolul 37. Procesul-Verbal al Congresului
Secretarul General este responsabil de întocmirea procesului-verbal al Congresului.
Membrii numiți vor verifica procesul verbal într-un termen rezonabil, pentru a fi transmis
ulterior membrilor pentru verificare în termen de 30 de zile de la Congres. Procesul35

verbal se va considera aprobat dacă, în termen de 30 de zile de la transmiterea lui nu
au fost înregistrate obiecții, prin scrisoare recomandată adresată Secretarului General.
În cazul în care există obiecții, procesul-verbal va fi înscris pe ordinea de zi a următorului
Congres ordinar pentru examinare.
Articolul 38. Data intrării în vigoare a Hotărârilor
Hotărârile adoptate de Congres vor intra în vigoare imediat după încheierea
Congresului, cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul Statut, sau cu
excepția cazului în care Congresul stabilește o altă dată pentru ca o hotărâre să între în
vigoare.

B. COMITETUL EXECUTIV
Articolul 39. Structura
1. Comitetul Executiv este compus din șapte membri, dintre care cel puțin unul este
femeie, după cum urmează:
1. Președintele FMF
2. Doi reprezentanți ai asociațiilor teritoriale;
3. Doi reprezentanți ai cluburilor;
4. Doi membri adiționali (independenți).
2. Unul din membrii Comitetul Executiv va fi numit în funcția de vicepreședinte al FMF, de
către Comitetul Executiv, la prima ședință a Comitetului Executiv după alegeri.
Președintele FMF poate solicita Comitetului Executiv, instituirea și altor funcții de
vicepreședinte al FMF, la care vor fi propuși candidați din rândul membrilor Comitetului
Executiv. Decizia cu privire la numirea vicepreședintelui va fi adoptată cu majoritatea
(mai mult de 50 %) din numărul de membri ai Comitetului Executiv.
3. Președintele FMF și membrii Comitetului Executiv sunt aleși de Congres în conformitate
cu articolul 32 al prezentului Statut. Aceștia vor fi supuși unei verificări de eligibilitate și
integritate, care urmează a fi efectuată de către Comisia de Apel a FMF, înainte de
alegerea sau realegerea lor.
4. Mandatul Președintelui și a membrilor Comitetului Executiv este de patru ani. Termenul
de 4 ani va decurge în același ciclu electoral. Mandatele lor încep imediat după
încheierea Congresului care i-a ales și expiră la sfârșitul Congresului la care sunt aleși
succesorii lor. Nici o persoană nu poate îndeplini funcția de Președinte al FMF sau
membru al Comitetului Executiv, mai mult de trei mandate (fie consecutive sau nu).
Orice mandat parțial va fi considerat un mandat complet.
36

5. Toți membrii Comitetului Executiv trebuie să fi activat în domeniul fotbalistic și să fie
aleși sau numiți în conformitate cu articolul 32, paragraful 4 al prezentului Statut.
6. Membrii Comitetului Executiv nu pot fi în același timp și membri ai organelor judiciare
sau membri ai organelor directive de licențiere ale FMF, și nu pot fi delegați ai membrilor
la Congres.
7. Președintele FMF exercită funcția de Președinte al Comitetului Executiv. În absența
Președintelui, funcția este exercitată de către vicepreședintele FMF.
Articolul 40. Ședințe
1. Comitetul Executiv se întrunește ori de câte ori este necesar, dar nu mai puțin decât o
dată la trei luni. Ședințele Comitetului Executiv pot avea loc cu prezență fizică (offline)
sau prin videoconferință (online).
2. Comitetului Executiv este convocat de Președintele FMF. Dacă cel puțin patru membri
a Comitetului Executiv solicită convocarea lui, atunci Președintele FMF este obligat să
convoace Comitetul Executiv în termen de 7 (șapte) zile din momentul primirii solicitării
(ultimei solicitări după caz). Dacă Președintele FMF nu convoacă ședința solicitată în
termenul menționat anterior, membrii Comitetului Executiv vor convoca ședința și vor
transmite agenda tuturor membrilor Comitetului Executiv cu cel puțin 5 (cinci) zile înainte
de ședință conform aliniatului 3 (trei) de mai jos.
3. Agenda ședinței Comitetului Executiv este întocmită de către Președintele FMF, asistat
de către Secretariatul General. Fiecare membru al Comitetului Executiv are dreptul să
propună subiecte pentru a fi incluse în agendă. Aceste propuneri trebuie să fie
prezentate la Secretariatul General cu cel puțin 7 (șapte) zile calendaristice înainte de
data ședinței. Agenda trebuie să fie trimisă membrilor Comitetului Executiv cu cel puțin
3 (trei) zile înainte de ședință.
4. Secretarul General va participa la ședințele Comitetului Executiv cu rol consultativ, fără
drept de vot. Dacă Secretarul General nu poate participa la ședință, el poate desemna
un reprezentant care să participe la sedință în numele său, fapt care trebuie să fie
aprobat de către Comitetul Executiv.
5. Ședințele Comitetului Executiv nu sunt publice. Cu toate acestea, Comitetul Executiv
poate invita la ședințele sale și alte persoane. Aceste persoane nu au dreptul la vot, și
pot să-și exprime opinia numai cu acordul Comitetului Executiv.
6. Procedura de organizare și desfășurare a ședințelor Comitetului Executiv este stabilită
detaliat în regulile de rigoare, aprobate de către Comitetul Executiv.
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7. Președintele poate, de asemenea, să convoace urgent Comitetul Executiv, pentru orice
subiect care necesită o soluționare imediată între ședințele Comitetului Executiv. Dacă
membrii Comitetului Executiv nu se pot întâlni fizic, deciziile pot fi adoptate prin mijloace
moderne de comunicare (de exemplu, e-mail, aplicații on-line sau mesagerie etc.),
prevăzute în Regulile cu privire la organizarea și funcționarea Comitetului Executiv.
Articolul 41. Atribuții
1. Comitetul Executiv are următoarele atribuții:
1.1.

adoptarea deciziilor care nu sunt de competența Congresului sau care nu sunt

rezervate altor organe prin lege sau prezentul Statut;
1.2.

numirea vicepreședintelui (-ților) FMF dintre membrii săi;

1.3.

pregătirea și convocarea Congresului ordinar sau extraordinar, cu sprijinul

Secretariatului General al FMF;
1.4.

numirea președinților, vicepreședinților și membrilor comitetelor permanente;

1.5.

numirea comitetelor ad hoc și a grupurilor de lucru, dacă este necesar, în orice

moment;
1.6.

aprobarea și emiterea regulilor de organizare a comitetelor permanente și ad hoc;

1.7.

numirea Secretarului General al FMF la propunerea Președintelui FMF;

1.8.

propunerea auditorilor independenți și externi la Congres;

1.9.

numirea președinților, vicepreședinților și membrilor comisiilor independente,

care urmează să fie ratificată de Congres;
1.10.

numirea antrenorilor echipei naționale, reprezentativelor Republicii Moldova;

1.11.

aprobarea și emiterea regulilor ce guvernează/stabilesc condițiile de participare

în competițiile organizate și sub egida FMF;
1.12.

adoptarea regulilor și normelor care reglementează activitatea FMF, cu excepția

celor care sunt în competența Congresului, emiterea directivelor pentru comitetele și
comisiile FMF;
1.13.

asigurarea aplicării prezentului Statut și adoptarea modalităților de executare

necesare pentru aplicarea lor;
1.14.

demiterea unui membru al unui organ de conducere, cu excepția comisiilor

independente sau suspendarea provizorie a unui Membru al FMF până la următorul
Congres;
1.15.

delegarea unor atribuții ale Comitetului Executiv către alt organ de conducere al

FMF;
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1.16.

desemnarea observatorilor care pot participa la Congres fără dreptul de a lua

parte la discuții și fără drept de vot;
1.17.

prezentarea Congresului raportului financiar FMF, spre aprobare;

1.18.

instituirea, organizarea sau abandonarea competițiilor oficiale la nivel național și

internațional;
1.19.

aprobarea calendarului sportiv al FMF;

1.20.

aprobarea omologării rezultatelor finale ale competițiilor interne, inclusiv

aprobarea listei cluburilor cu calitatea de membru direct, în baza sistemului de
promovare și retrogradare, la sfârșitul fiecărui sezon;
1.21.

aprobarea normelor privind drepturile în lei și valută ale jucătorilor, antrenorilor și

ale celorlalți tehnicieni ai reprezentativelor de fotbal ale Republicii Moldova (prime de
joc, îndemnizații de convocare, instalare, diurne etc.);
1.22.

aprobarea normelor privind drepturile în lei și valută de deplasare;

1.23.

alocarea fondurilor pentru cheltuieli neprevăzute în buget; aprobarea normelor

financiare proprii ale FMF;
1.24.

dezvoltarea și menținerea relațiilor cu organele sportive internaționale și

naționale, precum și exercitarea dreptului de a propune candidați în numele FMF pentru
alegerea în diversele lor organe, desemnarea reprezentanților FMF la congrese,
conferințe și reuniuni internaționale sau în organisme FIFA, UEFA și alte organe;
1.25.

aprobarea structurii organizatorice a FMF, a antrenorului echipei naționale și a

celorlalți reprezentanți ai fotbalului din Republica Moldova sub diverse forme;
1.26.

elaborarea și implementarea programelor de dezvoltare a bazei materiale a FMF;

1.27.

adoptarea deciziilor privind procurarea, distribuirea și înstrăinarea patrimoniului,

aprobarea contractelor, la care FMF este parte, în afara celor, care țin de competența
Congresului;
1.28.

aprobarea și acordarea diplomelor, distincțiilor, onorurilor, ordinelor de merit și

altor măsuri de stimulare, apreciere și curtoazie;
1.29.

aprobarea tranzacțiilor de proporții;

1.30.

propunerea persoanei din rândul membrilor afiliați care va conduce Congresul

FMF;
1.31.

propunerea candidaților pentru oferirea titlului de ”Președinte de onoare al FMF”;

1.32.

aprobarea agendei Congresului FMF.
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Articolul 42. Decizii
1. Ședințele Comitetului Executiv sunt deliberative dacă sunt prezenți majoritatea (mai mult
de 50%) din numărul total de membri. Participarea prin videoconferință este considerată
prezență.
2. Deciziile Comitetului Executiv se adoptă cu majoritatea (mai mult de 50 %) voturilor
valabil exprimate. Votarea prin procură sau corespondență este interzisă. Dacă ședința
Comitetului Executiv este desfășurată prin videoconferință (online), se permite votarea
online. În caz de paritate a voturilor, procedura de vot se repetă. Dacă paritatea voturilor
se menține, decide votul Președintelui.
3. Orice membru al Comitetului Executiv trebuie să se retragă de la dezbateri și de la
adoptarea deciziei, în cazul în care există vreun risc sau există suspiciuni cu privire la un
conflict de interese.
4. Deciziile Comitetului Executiv trebuie să fie consemnate într-un proces verbal.
5. Deciziile Comitetului Executiv intră în vigoare imediat, cu excepția cazului în care
Comitetul Executiv decide altfel.
C. PREȘEDINTELE
Articolul 43. Președintele FMF
1. Președintele FMF este responsabil de:
a. asigurarea îndeplinirii obiectivelor statutare, misiunii, dezvoltării strategice, politicilor și
valorilor FMF, precum și promovarea unei imagini pozitive a FMF;
b. punerea în aplicarea a hotărârilor Congresului și a deciziilor Comitetului Executiv prin
intermediul Secretariatului General al FMF;
c. asigurarea funcționării eficiente a organelor FMF, pentru ca acestea să atingă
obiectivele descrise în prezentul Statut;
d. supravegherea activității Secretariatului General al FMF;
e. dezvoltarea relațiilor dintre FMF și Membrii săi, FIFA, UEFA, organele de stat și alte
organizații;
f. convocarea ședințelor Comitetului Executiv, cu asistența Secretariatului General al
FMF;
g. prezidarea ședințelor Comitetului Executiv sau a comitetelor în cadrul cărora a fost
numit în calitate de președinte;
h. reprezentarea FMF la nivel internațional în relația sa cu FIFA și UEFA sau cu alte
organisme internaționale;
i.

verificarea aplicării și respectării Statutului și regulilor FMF;
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j.

exercitarea unor competențe ale Comitetului Executiv, în conformitate cu decizia
adoptată de către cel din urmă;

k. desfășurarea campaniilor de promovare și comunicare ale FMF;
2. Numai Președintele poate propune Comitetului Executiv numirea sau demiterea
Secretarului General și a adjuncților Secretarului General.
3. Președintele va propune din rândul membrilor Comitetului Executiv, candidatul la funcția
de vicepreședinte al FMF, care urmează să fie numit pentru un mandat de patru ani.
Președintele FMF poate propune Comitetului Executiv stabilirea altor funcții de
vicepreședinte al FMF.
4. Președintele FMF are un singur vot în cadrul Comitetului Executiv. Totuși, în caz de
paritate de voturi, votul său este decisiv.
5. În cazul în care Președintele este absent sau indisponibil, el va fi înlocuit de
vicepreședintele FMF. Dacă acesta din urmă de asemenea este absent, el va fi înlocuit
de unul dintre membrii Comitetului Executiv, la decizia Comitetului Executiv.
6. În cazul în care funcția de Președinte al FMF devine vacantă înainte de expirarea
mandatului, interimatul funcției va fi exercitat de către vicepreședintele FMF, iar în cazul
în care acesta din urmă este absent, de unul dintre membrii Comitetului Executiv al
FMF, ales cu votul majorității (mai mult de 50%) din membrii Comitetului Executiv
prezenți și cu voturile valabil exprimate. Congresul Extraordinar se convoacă în termen
de două luni pentru a alege un nou Președinte al FMF. Dacă funcția de Președinte al
FMF a devenit vacantă în perioada de mai puțin de 6 (șase) luni până la Congresul
ordinar de dare de seamă și alegeri, alegerea unui nou Președinte se va organiza în
cadrul acestuia, conform prevederilor prezentului Statut.
Articolul 44. Reprezentarea și semnătura
Comitetul Executiv va adopta prevederi speciale în Regulile de organizare internă cu
privire la semnătura comună a titularilor de funcții.

D. SECRETARIATUL GENERAL
Articolul 45. Secretariatul General
Secretariatul General este organul executiv, operațional și administrativ și va desfășura
activitatea FMF sub conducerea Secretarului General. Personalul Secretariatului
General activează în baza Statutului și regulilor de organizare ale FMF și își îndeplinesc
sarcinile sale cu bună credință.
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Articolul 46. Secretarul General (Administratorul)
1. Secretarul General este Administratorul FMF și activează în calitate de șef al organului
executiv FMF. El nu poate fi delegat sau membru al altui organ.
2. Secretarul General este o persoană fizică, care este numită și demisă de către Comitetul
Executiv, la propunerea Președintelui, pentru un mandat de patru ani și poate fi reales.
El este responsabil pentru organizarea, administrarea și managementul FMF.
3. Secretarul General este responsabil de:
a. implementarea deciziilor adoptate de către Comitetul Executiv și a hotărârilor
Congresului;
b. organizarea și participarea la Congres, la ședințele Comitetului Executiv și la alte
comitete permanente și ad hoc;
c. întocmirea proceselor-verbale pentru ședințele Congresului, Comitetului Executiv și ale
comitetelor permanente și ad hoc;
d. gestionarea și administrarea conturilor FMF;
e. corespondență;
f. relațiile cu autoritățile publice sau alte persoane juridice și membrii, comitetele
permanente și independente, FIFA și UEFA sub conducerea Președintelui FMF;
g. organizarea Secretariatului General;
h. numirea și eliberarea din funcție a personalului;
i. asigurarea suportului logistic și operațional al Comisiei de Apel, în cadrul desfășurării
procesului de alegeri al FMF.
j. angajarea, încheierea contractelor și altor acte necesare pentru desfășurarea activității
FMF și îndeplinirii obiectivelor sale statutare;
k. administrarea mijloacelor financiare, încheierea tranzacțiilor și semnarea contractelor,
eliberarea procurilor, deschiderea conturilor bancare, precum și semnarea altor acte
financiare;
l. întocmirea anuală a raportului de activitate a FMF și transmiterea lui spre aprobare
organelor de conducere;
m. asigurarea publicității raportului anual cu privire la activitatea FMF; și
n. reprezentarea FMF în raport cu autoritățile publice și cu terții;
4. Secretarul general poate avea alte responsabilități și atribuții suplimentare, astfel cum
sunt prevăzute de prezentul Statut și de Regulamentul intern de organizare al FMF;
5. Secretar General nu poate fi:
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o persoana căreia, prin lege sau hotărâre judecătorească, îi este interzisă deținerea
funcției de administrator sau a unei alte funcții care acordă dreptul de dispoziție asupra
bunurilor materiale;
o persoana fizică adultă ocrotită prin tutelă, în măsura în care, prin hotărâre
judecătorească, i-a fost restrâns dreptul de dispoziție sau nu i-a fost permisă încheierea
de sine stătător ori cu asistența tutorelui a actelor juridice de administrare a
patrimoniului, cu excepția actelor juridice prevăzute de Codul civil;
o persoana cu antecedente penale nestinse pentru infracțiuni contra patrimoniului,
infracțiuni economice, infracțiuni săvârșite de persoane cu funcție de răspundere sau
de persoana care gestionează organizații, comise cu intenție.
6. Secretarul General poate delega atribuțiile sale Secretarilor generali adjuncți și/sau
directorilor de departamente ale FMF. Atribuțiile delegate urmează sa fie aprobate de
către Comitetul Executiv.
E. COMITETELE PERMANENTE

Articolul 47 Comitete permanente
1. Comitetele permanente sunt:
a. Comitetul de Organizare a Competițiilor;
b. Comitetul Grassroots;
c. Comitetul de Arbitri;
d. Comitetul de Antrenori;
e. Organele de Licențiere a Cluburilor;
2. Președinții, vicepreședinții și membrii comitetelor permanente pot fi membri ai
Comitetului Executiv, cu excepția celor din Comitetul de Arbitri, care nu pot fi membri
ai Comitetului Executiv.
3. Membrii comitetelor permanente sunt numiți de Comitetul Executiv la propunerea
Președintelui FMF, a altui membru al Comitetului Executiv sau a unui Membru.
Comitetul Executiv va garanta o reprezentare adecvată a femeilor și a altor
stakeholderi (părți interesate) în Comitetele permanente. Președinții, vicepreședinții
și membrii comitetelor permanente sunt numiți pentru o perioadă de patru ani. Ei pot
fi numiți sau demiși de Comitetul Executiv în orice moment, fără aprobarea
Congresului.
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4. Fiecare președinte va reprezenta comitetul permanent și va desfășura activitatea în
baza regulilor de organizare și desfășurare a activității comitetelor permanente ale
FMF și conduce activitatea Comitetelor permanente ale FMF.
5. Fiecare președinte stabilește datele ședințelor în colaborare cu Secretariatul General,
se asigură că toate sarcinile sunt îndeplinite și raportează Comitetului Executiv. Dacă
este necesar, președintele poate convoca comitetul. Ședințele pot avea loc cu
prezență fizică (offline) sau prin videoconferință (online).

Articolul 48. Comitetul de Organizare a Competițiilor
Comitetul de competiții va organiza toate competițiile FMF de fotbal la orice nivel, în
conformitate cu prevederile prezentului Statut și cu regulamentele aplicabile competițiilor
FMF. Comitetul de organizare a Competițiilor este compus din președinte, vicepreședinte
și trei membri.
Articolul 49. Comitetul Grassroots
Comitetul Grassroots este responsabil de toate activitățile destinate fotbalului de
amatori în cadrul FMF și al membrilor săi. Comitetul de Grassroots este compus din
președinte, vicepreședinte și trei membri.

Articolul 50. Comitetul de Arbitri
Comitetul de Arbitri este responsabil de punerea în aplicare a Legilor Jocului, precum
și a Legilor jocului de Futsal și de Fotbal de Plajă și aplicarea sancțiunilor în caz de
nerespectare a acestora. Comitetul de Arbitri va desemna arbitri pentru meciurile din
competițiile organizate de FMF, va organiza activitatea de arbitraj în cadrul FMF în
colaborare cu organele competente ale FMF și va monitoriza educația și pregătirea
arbitrilor. Comitetul de Arbitri este compus din președinte, vicepreședinte și trei membri,
dintre care cel puțin doi vor fi foști arbitri.

Articolul 51 Comitetul de Antrenori
Comitetul de antrenori, este responsabil de consultarea organelor de conducere ale
FMF la evaluarea antrenorilor selecționatelor de fotbal și în domeniul organizării
antrenamentelor, dezvoltării fizice, tehnice, tactice și psihologice a jucătorilor de fotbal,
precum și politica de dezvoltare. Comitetul de Antrenori este compus din președinte,
vicepreședinte și trei membri.
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Articolul 52 Organele de Licențiere a Cluburilor
1. Organele de Licențiere a Cluburilor sunt responsabile de organizarea sistemului de
licențiere a cluburilor din cadrul FMF, în conformitate cu Regulamentele de licențiere
a cluburilor ale FMF și UEFA.
2. Organele de licențiere a Cluburilor sunt compuse din Organul administrativ, Organul
Directiv de Primă Instanță și Organul de Apel.
3. Organele Directive de licențiere a Cluburilor sunt compuse din președinte,
vicepreședinte și trei membri.
4. Deciziile adoptate de Organul de Apel pot fi contestate numai la Curtea de Arbitraj
Sportiv din Lausanne (Elveția).

Articolul 53. Comitetele Ad hoc
Comitetul Executiv poate, dacă este necesar, să inființeze comitete ad hoc pentru
îndeplinirea unor sarcini speciale i pentru o perioadă limitată de timp. Comitetul
Executiv numește un președinte, vicepreședinte și un număr corespunzător de
membri. Atribuțiile și funcția comitetelor ad hoc sunt definite în regulile speciale
aprobate de Comitetul Executiv. Comitetul ad hoc raportează activitatea direct
Comitetului Executiv.

F. COMISIILE INDEPENDENTE

Articolul 54. Comisiile independente
1. Comisiile independente sunt:
a. Comisia de Supraveghere și auditori independenți;
b. Organele judiciare.
2. Comisiile independente, precum și membrii săi își desfășoară activitatea și exercită
atribuțiile sale în mod independent și numai în interesul FMF și în strictă conformitate
cu statutele și regulile sale.
3. Membrii comisiilor independente sunt aleși de către Congres la propunerea Comitetului
Executiv pentru un mandat de 4 (patru) ani și pot fi eliberați din funcție numai de către
Congres. În cazul în care un membru al unei comisii independente încetează definitiv
să-și îndeplinească atribuțiile sale pe perioada mandatului, Comitetul Executiv poate
să-l înlocuiască cu un alt membru până la următorul Congres, în cadrul căruia Congresul
va numi un nou membru al comitetului independent pentru perioada rămasă. Membrii
comisiilor independente nu pot fi membri ai niciunui alt organ al FMF.
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4. Președintele, vicepreședintele și membrii Comitetului de Supraveghere și auditori
independenți, precum și organele judiciare trebuie să îndeplinească criteriile de
independență definite în paragraful 5 de mai jos.
5. Persoanele menționate în paragraful 4 de mai sus, precum și oricare dintre membrii
apropiați ai familiei lor nu pot exercita sau să fi exercitat în ultimii patru ani anterior
mandatului lor, nici o funcție executivă în cadrul FMF, a unuia dintre Membri, ligi sau
unui Club de fotbal (inclusiv oricare din societățile/organizațiile lor afiliate) și nici nu a
avut în ultimii patru ani anterior mandatului lor vreo relație comercială cu FMF, unul
dintre Membri, Ligă sau Club de fotbal (inclusiv oricare din societățile/organizațiile lor
afiliate). ”Membrul apropiat al familiei” înseamnă o persoană, soțul/soția sau partenerul
de familie al persoanei respective, frații, părinții, bunicii, unchii, mătușile, copii (inclusiv
orice copil vitreg sau copil adoptat), nepoții, fiul, fiica, socrul sau soacra și inclusiv orice
altă persoană, cu care fie prin sânge, fie în alt mod, cu care persoana respectivă are o
relație asemănătoare cu o relație de familie pentru care persoana respectivă oferă
sprijin material (financiar).
6. Președinții, vicepreședinții și membrii comisiilor independente (cu excepția membrilor
Comisiei de Apel) vor fi supuși testului de eligibilitate și integritate, care urmează să fie
efectuat de către Comisia de Apel, în conformitate cu prevederile prezentului Statut și
ale Codului Electoral al FMF, înainte de alegerea sau realegerea acestora.
Articolul 55. Comisia de Supraveghere și auditori independenți
1. Comisia de supraveghere al FMFexercită controlul asupra gestiunii și a activității FMF.
2. Comisia de Supraveghere este compusă din 3 membri independenți. Membrii Comisiei
de Supraveghere al FMF vor fi numiți de Congres pentru o perioadă de patru ani.
3. Nu poate fi membru al Comisiei de Supraveghere o persoană cu antecedente penale
nestinse pentru infracțiuni contra patrimoniului, infracțiuni economice, infracțiuni
săvârșite de persoane aflate în funcții de răspundere sau persoane care gestionează
organizații comerciale, comise cu intenție.
4. Comisia de Supraveghere întocmește anual un raport cu privire la activitatea financiară
a FMF și îl transmite Congresului sau Comitetului Executiv, în modul prevăzut de Statut.
5. Comisia de Supraveghere sesizează Congresul sau Comitetul Executiv, în cazul în care
a constatat fapte care contravin legii sau Statutului FMF și care au cauzat sau pot cauza
prejudicii considerabile.
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Articolul 56. Organele judiciare
1. Soluționarea litigiilor ce apar între membrii FMF în procesul de desfășurare a oricărui
tip de activitate fotbalistică, precum și aplicarea sancțiunilor disciplinare potrivit
regulamentelor FMF, se efectuează exclusiv de către Organele Judiciare, în prezența
membrilor acestor organe. Membrii Organelor Judiciare sunt învestiți cu competența de
a se pronunța asupra cauzelor examinate, iar în desfășurarea activității lor, se ghidează
după prevederile prezentului Statut, regulile FIFA, UEFA, FMF, precum și ale legislației
în vigoare.
2. Organele judiciare ale FMF sunt:
a) Comisia de etică;
b) Comisia de disciplină;
c) Comisia privind statutul și transferul jucătorului;
d) Comisia de apel.
3. Membrii Organelor Judiciare sunt independenți și imparțiali și nu pot face parte din
niciun alt organ al FMF. În același timp, membrii Organelor Judiciare iau decizii în mod
independent și imparțial și acționează fără nici un fel de restricții, influențe, presiuni,
amenințări sau intervenții, directe sau indirecte, din partea oricărui terț.
4. Membrii Organelor Judiciare nu pot întreprinde nici o acțiune sau exercita nici o influență
în legătură cu un caz, în care există sau sunt suspiciuni cu privire la existența unui
conflict de interese.
5. De regulă, organul judiciar este alcătuit dintr-un președinte, un vicepreședinte și
numărul necesar de membri, astfel cum a fost stabilit de Comitetul Executiv.
6. La constituirea organelor judiciare se va ține cont de faptul că, membrii trebuie să
posede cunoștințele, abilitățile și experiența de specialitate necesară pentru îndeplinirea
corespunzătoare a sarcinilor și îndatoririlor atribuite. Astfel, cel puțin președintele și
vicepreședintele organului judiciar trebuie să fie juriști calificați.
7. Adoptarea deciziilor de către organul judiciar se efectuează, de regulă, în prezența
tuturor membrilor săi, sau, după caz, în prezența a cel puțin trei dintre membrii săi aleși.
Regulile FMF pot prevedea situații excepționale, în care președintele sau
vicepreședintele organului judiciar are dreptul să examineze unipersonal cauze
speciale.
8. Comitetul Executiv are dreptul de a adopta norme ce vor reglementa activitatea
organelor judiciare, procedurile disciplinare și de administrare judiciară, în strictă
concordanță cu prevederile prezentului Statut.
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Articolul 57. Comisia de etică
1. Comisia de etică are competența de a se pronunța asupra încălcărilor de etică, precum
și asupra altor subiecte, care intră în competența sa potrivit prevederilor prezentului
Statut, codurilor și regulilor FMF.
2. Norme speciale privind funcționarea și activitatea Comisieii de etică vor fi prevăzute în
regulile privind la organizarea și funcționarea Organelor Judiciare ale FMF.
3. Comisia de etică poate pronunța sancțiunile descrise în prezentul Statut, inclusiv în
Codul de etică și disciplină al FMF, asupra membrilor FMF, cluburilor, oficialilor,
jucătorilor, agenților de fotbal și intermediarilor (impresarilor).
Articolul 58. Comisia de disciplină
1. Comisia de disciplină are competența de a se pronunța asupra încălcărilor disciplinare,
aferente competițiilor desfășurate sub egida FMF, precum și asupra altor subiecte, care
intră în competența sa, în conformitate cu prevederile prezentului Statut, codurilor și
regulilor FMF.
2. Norme speciale privind funcționarea și activitatea Comisiei de disciplină vor fi prevăzute
în regulile privind organizarea și funcționarea Organelor Judiciare ale FMF.
3. Comisia de disciplină are dreptul să aplice sancțiunile descrise în prezentul Statut,
inclusiv în Codul de etică și disciplină al FMF, asupra membrilor FMF, cluburilor,
oficialilor, jucătorilor, agenților de fotbal și intermediarilor.
Articolul 59. Comisia privind Statutul și Transferul Jucătorului
1. Comisia privind statutul și transferul jucătorului are dreptul să soluționeze litigiile dintre
membrii FMF, care implică cluburi, jucători, antrenori, aferent activităților fotbalistice
desfășurate, conform prevederilor Regulamentului FMF privind statutul și transferul
jucătorului, inclusiv să aplice sancțiuni disciplinare pentru încălcarea prevederilor
regulamentului menționat. Comisia are, de asemenea, dreptul de a se pronunța cu
privire la alte aspecte care intră în competența sa, în conformitate cu prevederile
prezentului Statut, codurilor și regulilor FMF.
2. Norme speciale privind funcționarea și activitatea Comisiei privind statutul și transferul
jucătorului vor fi prevăzute în regulile privind organizarea și funcționarea Organelor
Judiciare ale FMF.
3. Comisia privind statutul și transferul jucătorului poate pronunța sancțiunile descrise în
prezentul Statut, inclusiv în Codul de etică și disciplină al FMF, asupra membrilor FMF,
cluburilor, antrenorilor și jucătorilor.
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Articolul 60. Comisia de apel
1. Comisia de apel este competentă să examineze în ordine de apel, contestațiile depuse
împotriva deciziilor adoptate în primă instanță de către Comisia de disciplină, Comisia
de etică și Comisia privind statutul și transferul jucătorului, care nu sunt declarate
definitive în baza reglementărilor relevante ale FMF.
2. Comisia de apel este organul cu atribuțiile de organizare și supraveghere a procesului
de alegeri în conformitate cu Codul Electoral al FMF și verificarea integrității și
eligibilității membrilor organelor FMF.
3. Modul de organizare al Comisiei de apel este prevăzut în Codul Electoral al FMF.
4. Norme speciale de funcționare și de activitate a Comisiei de apel sunt stabilite de
regulile privind la organizarea și funcționarea Organelor Judiciare ale FMF, în cazul
examinării contestațiilor împotriva hotărârilor adoptate în prima instanță în temeiul
paragrafului 1, și de Codul Electoral, în cazul organizării și supravegherii procesului
electoral în conformitate cu paragraful 2.
5. Deciziile pronunțate de Comisia de Apel sunt irevocabile și obligatorii pentru toate părțile
implicate, sub rezerva recursurilor înaintate la Curtea de Arbitraj Sportiv de la Lausanne,
Elveția (CAS).

VI. MĂSURI DISCIPLINARE
Articolul 61. Măsuri disciplinare
Pentru comportament nesportiv, nerespectarea Legilor Jocului și încălcarea
Statutului, regulamentelor și deciziilor organelor FMF, se vor aplica următoarele măsuri
disciplinare:
1. pentru persoanele fizice și juridice:
a. avertizare;
b. mustrare;
c. amendă;
d. retragerea licenței sau a unui titlu.
2. pentru persoane fizice:
a. avertisment;
b. eliminare;
c. suspendare pentru un anumit număr de meciuri sau pentru o anumită perioadă;
d. suspendarea de la un meci (eliminare);
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e. interzicerea accesului la vestiare și/sau pe banca de rezerve;
f. interdicția accesului pe stadion;
g. interdicția de a participa la orice activitate legată de fotbal;
h. suspendarea de la îndeplinirea unei funcții pentru un anumit număr de meciuri sau
pentru o perioadă determinată sau nedeterminată;
i. munca în folosul comunității;
j. instruirea de conformare.
3. pentru persoane juridice:
a. interzicerea transferurilor;
b. disputarea unui meci fără spectatori sau cu un număr limitat de spectatori;
c. disputarea unui meci pe teritoriu neutru;
d. interzicerea de a juca pe un anumit stadion;
e. anularea rezultatului unui meci;
f. deducerea punctelor;
g. retrogradarea într-o divizie inferioară;
h. excluderea dintr-o competiție în desfășurare și/sau de la competiții viitoare;
i. pierdere prin forfait;
j. rejucarea unui meci;
k. reducerea sau restrângerea finanțării pentru dezvoltare.
4. Alte măsuri disciplinare pot fi definite în regulamentele adoptate de Comitetul Executiv.
Articolul 62. Reguli disciplinare
Comitetul Executiv are competența de a adopta Codul de Etică și Disciplină sau alte
reguli specifice, care stabilesc procedurile de administrare a justiției și normele
disciplinare.
Articolul 63. Puterea disciplinară
Următoarele Organe Judiciare ale FMF au competența de a aplica măsuri disciplinare:
a) Comisia de etică;
b) Comisia de disciplină;
c) Comisia privind statutul și transferul jucătorului;
d) Comisia de apel.
VII. RECUNOAȘTEREA STATUTULUI ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
Articolul 64. Recunoașterea Statutului
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Fiecare membru al FMF, precum și membrii acestora, vor include în propriile Statute
prevederi prin care membrul, cluburile, jucătorii și oficialii săi sunt de acord să respecte
Statutele, regulile și deciziile FIFA, UEFA, FMF și să recunoască jurisdicția Curții de
Arbitraj Sportiv (CAS) din Lausanne (Elveția) drept ultimă instanță de soluționare a litigiilor
naționale și internaționale, în conformitate cu prezentul Statut.

Articolul 65. Arbitraj
1. Litigiile din cadrul FMF sau litigiile care afectează Membrii FMF, ligile, membrii unei ligi,
Cluburi, membrii Cluburilor, jucători și Oficiali pot fi înaintate, în ultimă instanță, (după
epuizarea căilor interne de atac din cadrul FMF) la CAS, care va solutiona litigiul
definitiv, cu excluderea oricărei instanțe de drept comun, cu exceptia cazului în care
legislația Republicii Moldova interzice în mod expres acest lucru.
2. Litigiile de dimensiune internațională care decurg din sau în legătură cu Statutele,
regulile, directivele și deciziile FIFA, UEFA, FMF pot fi soluționate în ultimă instanță,
doar de CAS, conform prevederilor din Statutele FIFA și UEFA.
Articolul 66. Jurisdicție
1. FMF este competentă să judece litigiile naționale, apărute între părți care aparțin sau
sunt afiliate la FMF.
2. FIFA și/sau UEFA au competența să judece litigiile internaționale, apărute între părți ce
aparțin diferitor asociații și/sau confederații, în conformitate cu regulile relevante.
3. FMF va asigura respectarea deplină a prevederilor de mai sus și ca toți cei care cad sub
jurisdicția sa cu orice decizie finală emisă de organele FIFA, UEFA sau CAS să fie
executată.
Articolul 67. Soluționarea litigiilor
1. Litigiile care decurg din sau în legătură cu activitatea fotbalistică din Republica Moldova,
în care sunt implicați Membrii, cluburile și oficialii acestora, jucătorii, agenții de jucători,
de dimensiune națională, vor fi soluționate exclusiv de Organele Judiciare ale FMF, iar
litigiile de dimensiune internațională vor fi soluționate exclusiv de Organele Judiciare ale
FIFA sau UEFA, conform competenței.
2. Membrii FMF, jucătorii, oficialii, impresarii (agenții), nu vor înainta litigiile sus-menționate
spre examinare instanțelor judecătorești de drept comun, cu excepția cazului în care
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legislația aplicabilă prevede în mod expres obligația soluționării litigiilor în fața
instanțelor competente.
3. Ca excepție de la regula generală instituită prin prezentul Statut, litigiile din fotbal, ce se
referă la relațiile de muncă dintre membrii FMF și angajații acestora (fotbaliști, antrenori,
oficiali, personal tehnic și administrativ al echipei, etc.) vor fi supuse spre examinare
direct instanțelor de judecată competente ale Republicii Moldova.
4. Conform competențelor sale, FMF va asigura că membrii afiliați, cluburile, jucătorii,
oficialii, agenții de jucători, recunosc și acceptă procedura de soluționare a litigiilor, după
cum este reglementată anterior. În acest sens, Membrii FMF, precum și membrii
acestora, jucătorii, oficialii, agenții de jucători, sunt de acord să respecte orice decizie
finală adoptată de FMF, UEFA, FIFA sau CAS.
5. Orice participant la o competiție desfășurată sub egida FMF este obligat, la înregistrarea
în competiție, să confirme în formă scrisă că acesta, jucătorii și oficialii săi au recunoscut
și acceptat dispozițiile prevăzute în prezentul articol.
6. Orice încălcare a prevederilor menționate în prezentul articol va fi sancționată în
conformitate cu Codul de Etică și Disciplină al FMF.
Articolul 68. Curtea de Arbitraj Sportiv (CAS)
1. Membrii FMF, cluburile, oficialii și jucătorii sunt de acord să recunoască Curtea de
Arbitraj Sportiv (CAS) cu sediul în Lausanne (Elveția) drept o autoritate judiciară
independentă și să se asigure că aceștia, membrii lor, jucătorii și oficialii afiliați respectă
deciziile adoptate de CAS.
2. Deciziile pronunțate de Comisia de apel a FMF pot fi atacate cu recurs numai la CAS,
cu excluderea oricărei instanțe de drept comun sau a oricărei alte instanțe de arbitraj.
3. Un recurs poate fi depus la CAS, numai după epuizarea procedurilor și a căilor de atac
interne din cadrul FMF.
4. Curtea de Arbitraj Sportiv de la Lausanne nu examinează recursurile introduse împotriva
deciziilor privind:
- aspecte de aplicare a regulamentelor sportive, cum ar fi „Legile Jocului” sau aspecte
tehnice ale competițiilor;
- suspendarea unei persoane fizice pentru o perioadă de până la trei jocuri sau trei luni
inclusiv (cu excepția cazurilor de dopaj).
5. Recursul trebuie depus la Curtea de Arbitraj Sportiv în termen de 21 zile de la notificarea
deciziei motivate.
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VIII. FINANȚE
Articolul 69. Perioadă financiară
1. Perioada financiară a FMF este de un an și începe la 1 ianuarie și se încheie la 31
decembrie.
2. Veniturile și cheltuielile FMF vor fi gestionate astfel încât să se echilibreze pe parcursul
perioadei financiare.
3. Secretarul General este responsabil pentru întocmirea rapoartelor anuale ale FMF.

Articolul 70. Patrimoniu
Patrimoniul FMF constituie totalitatea drepturilor și obligațiilor cu valoare economică
deținute sau obținute în perioada desfășurării activității, precum și a bunurilor materiale
la care se referă aceste drepturi.

Articolul 71. Venituri
1. Veniturile FMF sunt încasările din:
a. activități specifice fotbalului, fără caracter patrimonial (cotizații, taxe, licențe, drepturi TV
și de date etc.);
b. sponsorizări, donații și granturi;
c. activități economice organizate în unități economice fondate de către FMF, cu sau fără
personalitate juridică, conform legislației în vigoare a Republicii Moldova;
d. încasări din organizarea lecțiilor publice, expozițiilor, loteriilor, licitațiilor, evenimentelor
sportive și de altă natură;
e. venituri realizate din activitatea economică;
f. venituri realizate din acțiunile juridice civile;
g. venituri realizate din activitatea economică externă;
h. mijloace materiale și financiare donate de sponsori și filantropi;
i. alte surse ce nu contravin legislației în vigoare a Republicii Moldova, precum și activității
fotbalistice internaționale.
2. Proprietatea, precum și veniturile realizate de către FMF din activitatea economică, se
folosesc în exclusivitate pentru realizarea scopurilor și sarcinilor statutare și nu pot fi
distribuite între membrii săi, cu excepția cazului reorganizării sau lichidării. Este permisă
folosirea veniturilor în scopuri filantropice.
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Articolul 72. Cheltuieli
1. FMF are următoarele cheltuieli:
a. cheltuieli prevăzute în buget;
b. alte cheltuieli aprobate de Congres și Comitetul Executiv conform legislației în vigoare;
c. toate celelalte cheltuieli suportate în concordanță cu obiectivele urmărite de FMF;
d. ajutoare financiare, donații, sponsorizări, filantropie și alte acte de caritate.
Articolul 73. Auditori externi și independenți
Auditorii externi și independenți numiți de către Congres, vor efectua auditul anual al
evidenței financiare aprobată de către Comisia de Supraveghere și Control și auditori
independenți, în conformitate cu principiile corespunzătoare de contabilitate și vor
prezenta un raport Congresului. Raportul de audit este transmis Comitetului Executiv,
care ulterior va fi transmis fără modificări, Congresului pentru aprobare. Auditorii externi
și independenți sunt numiți de Congres la propunerea Comitetului Executiv, pentru o
perioadă de trei ani. Mandatul acestora poate fi reînnoit.

Articolul 74. Cotizații de membru, taxe și penalități
1. Fiecare membru afiliat la FMF va achita o cotizație anuală fixă. Aceasta va fi achitată
până la 30 martie pentru anul în curs.
2. Congresul va fixa valoarea cotizației anuale o dată la trei ani, la propunerea Comitetului
Executiv. Mărimea cotizației trebuie să fie egală pentru toți Membrii FMF. Un Membru
care nu a achitat cotizația până la 30 martie a anului în curs poate fi suspendat. Cotizația
anuală pentru Membrii noi pentru anul în cauză, se va achita în termen de 30 de zile de
la data Congresului, la care au fost admiși.
3. FMF este în drept să perceapă cotizații, taxe și amenzi specifice activității fotbalistice,
de la cluburi, jucători, antrenori, arbitri și oficiali, pe baza normelor stabilite în acest sens
de către Comitetul Executiv.
Articol 75. Reglementări
FMF poate utiliza activele și conturile oricărui Membru pentru a achita creanțe.
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Articolul 76. Tranzacții de proporții
1. Tranzacția de proporții este o tranzacție sau câteva tranzacții legate reciproc, efectuate
direct sau indirect, în ceea ce privește achiziționarea sau înstrăinarea, gajarea sau
luarea de către FMF cu titlu de gaj, darea în arendă, locațiune sau leasing ori darea în
folosință a bunurilor sau a drepturilor a căror valoare de piață constituie peste 50% din
valoarea activelor FMF, conform ultimului raport financiar.
2. Decizia de încheiere de către FMF a unei tranzacții de proporții se aprobă cu votul
majorității (mai mult de 50%) din membrii aleși ai Comitetului Executiv, dacă obiectul
acestei tranzacții sunt bunurile a căror valoare constituie peste 50%, dar nu mai mult de
80% din valoarea activelor FMF potrivit ultimului bilanț până la adoptarea deciziei de
încheiere a acestei tranzacții.
3. Hotărârea de încheiere de către FMF a unor tranzacții de proporții ale căror obiecte sunt
bunurile, a căror valoare depășește 80% din valoarea activelor FMF se adoptă de
Congres cu majoritatea (mai mult de 50 %) voturilor celor prezenți.

Articolul 77. Publicarea datelor financiare
1. FMF va publica pe site-ul său oficial, documentele financiare prevăzute de articolul 29,
paragraful 2, lit. i) și j) ale prezentului Statut, după aprobarea Congresului.
2. Remunerarea membrilor Comitetului Executiv (inclusiv Președintele), Secretarului
General și a membrilor comisiilor independente urmează să fie, de asemenea, făcute
publice (prin intermediul site-ului oficial) în mod regulat.

IX. COMPETIȚII ȘI DREPTURILE DIN COMPETIȚII ȘI EVENIMENTE
Articolul 78 Competiții
1. FMF organizează și coordonează următoarele competiții oficiale desfășurate pe
teritoriul Republicii Moldova :
a. Campionatul Național pentru Seniori;
b. Cupa Republicii Moldova;
c. Supercupa Republicii Moldova;
d. Campionatul Național rezervat Copiilor și Juniorilor;
e. Campionatul Național pentru Femei;
f. Alte competiții la fotbal de nivel național.
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2. Participarea cluburilor în competițiile de club naționale și UEFA este conditionată de
primirea atestatului (licenței) acordate de către organele FMF conform prezentului
Statut.
3. Crearea oricăror ligi sau altor grupuri de cluburi de fotbal la nivel național este permisă
numai cu acordul direct al FMF, pe care le va subordona. Autorizațiile, drepturile și
obligațiile acestor ligi sau grupuri de cluburi de fotbal vor fi stabilite de către FMF, care
va aproba statutele și regulamentele lor, prin decizia Comitetului Executiv. Competițiile
organizate de către ligi nu trebuie să interfereze cu cele organizate de către FMF.
Competițiile organizate de către FMF au prioritate.
4. În cazul când liga sau o altă uniune de cluburi a fost creată conform prevederilor
prezentului Statut, FMF poate atribui dreptul de organizare a competițiilor oficiale de
fotbal de nivel național unei astfel de ligi, în baza unui Acord bilateral aprobat de către
Comitetul Executiv FMF.
5. Comitetul Executiv este competent să adopte reguli cu privire la competițiile FMF și
UEFA.
Articolul 79. Licențierea cluburilor
Comitetul Executiv va emite regulamente pentru sistemul de licențiere a cluburilor de
fotbal, care reglementează participarea cluburilor în competițiile FMF și UEFA, în
conformitate cu cerințele minime ale sistemului de licențiere a cluburilor, conform
principiilor și regulamentelor UEFA și FIFA.
Articolul 80. Drepturi
1. FMF și membrii săi sunt deținătorii tuturor drepturilor, care decurg din competiții și alte
evenimente, care intră sub jurisdicția lor, fără limitări. Aceste drepturi includ toate
drepturile financiare, drepturi de înregistrare audiovizuală și radio, online, drepturi de
reproducere și difuzare, drepturi multimedia și drepturi cum ar fi emblemele și drepturile
care decurg din drepturile de autor și drepturile conexe.
2. Comitetul Executiv este competent să decidă cum și în ce măsură aceste drepturi sunt
utilizate și elaborează reguli speciale. FMF va asigura ca vânzarea acestor drepturi să
fie efectuată într-o manieră transparentă și în conformitate cu prezentul Statut și
Regulile FMF, precum și legislației în vigoare a Republicii Moldova.
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Articolul 81. Autorizare de distribuție
1. FMF și Membrii săi au competența exclusivă de autorizare a distribuției de imagini și
sunet și a altor suporturi de date ale meciurilor de fotbal și evenimentelor, care se află
sub jurisdicția lor, fără limitări.
2. Comitetul Executiv va emite reguli speciale pentru drepturile de distribuție.

X. COMPETIȚII ȘI MECIURI INTERNAȚIONALE
Articolul 82. Competiții și meciuri internaționale
1. Dreptul de a organiza meciuri și competiții internaționale între echipe reprezentative și
între ligi, echipe de club și/sau echipe reprezentative aparține exclusiv FIFA și/sau
UEFA. Nici un meci sau competiție nu va avea loc fără permisiunea prealabilă a FIFA
și/sau UEFA în conformitate cu Regulile FIFA cu privire la meciurile internaționale.
2. FMF va respecta termenii indicați în calendarele competiționale elaborate de către FIFA.

Articolul 83. Contacte
FMF, Membrii săi, jucătorii, oficialii, agenții de meciuri licențiați și impresarii, nu pot
participa la meciuri sau stabili contacte sportive cu asociațiile, care nu sunt membre
FIFA sau membri provizorii ai unei confederații fără aprobarea FIFA.

Articolul 84. Autorizare
1. Cluburile, ligile sau orice altă uniune de cluburi, care sunt afiliate la FMF sau la unul din
Membrii săi, se pot alătura unei alte asociații numai cu acordul FMF, a celeilalte asociații,
UEFA și FIFA.
2. Cluburile, ligile sau orice alt grup de cluburi care sunt afiliate la FMF sau la unul din
membrii săi, nu pot participa la competiții de pe teritoriul unei alte asociații, fără
autorizarea FMF, a celeilalte asociații, FIFA și UEFA, conform Regulilor FIFA cu privire
la meciurile internaționale.

XI. DISPOZIȚII FINALE
Articolul 85. Situații neprevăzute și forța majoră
1. Comitetul Executiv are competența de a decide asupra tuturor cazurilor de forță majoră
și asupra tuturor aspectelor neprevăzute în prezentul Statut. Astfel de decizii vor fi
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adoptate în conformitate cu reglementările relevante ale FIFA și UEFA, legislației în
vigoare a Republicii Moldova, precum și practicii internaționale în domeniu.
2. Competența de interpretare a prezentului Statut îi aparține Congresului și Comitetului
Executiv. Deciziile Comitetului Executiv de interpretare a Statutului trebuie să fie
aprobate de către următorul Congres.
Articolul 86. Transparență
1. FMF va face publică activitatea sa și va asigura transparența deplină a activității sale.
2. FMF va pune la dispoziție pe site-ul său oficial următoarele documente și informații:
a. Statutul și Regulamentul Congresului;
b. Codul Electoral;
c. Codul de Etică și Disciplină;
d. Regulile cu privire la funcționarea Organelor Judiciare ale FMF;
e. Strategia de Dezvoltare;
f.

Informația despre Președinte/Secretar General/membrii Comitetului Executiv;

g. Componența comitetelor și comisiilor;
h. Deciziile importante ale FMF;
i.

Agenda ședințelor Comitetului Executiv și a Congresului;

j.

Regulile cu privire la licențierea cluburilor;

k. Regulile cu privire la statutul și transferul jucătorilor;
l.

Alte documente pe care le consideră necesare de a fi publicate.
Articolul 87. Dizolvarea

1. Dizolvarea FMF este de competența exclusivă a Congresului. Hotărârea de dizolvare
se adoptă de către Congresul care trebuie să fie convocat cu acest scop, cu votul a 2/3
(două treimi) din numărul total al membrilor afiliați.
2. În cazul dizolvării FMF, ultimul Congres alege un beneficiar pentru activele rămase ale
FMF. Acesta va păstra activele sus-menționate în calitate de ”bonus pater familiae”
până la momentul în care FMF va fi restabilită.
Articolul 88. Lichidarea, reorganizarea și încetarea activității
1. Lichidarea FMF este de competența Congresului FMF sau instanței judecătorești.
2. FMF se reorganizează prin hotărârea Congresului cu votul a 2/3 (două treimi) din
numărul Membrilor afiliați. O astfel de hotărâre este valabilă numai dacă (2/3) două
treimi dintre membrii sunt prezenți.
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3. FMF își încetează activitatea în cazul:
a.

reorganizării;

b.

dizolvării.
Articolul 89. Prevederi tranzitorii

1. Membrilor definiți (indicați) în articolul 13, paragraful 2 al prezentului Statut, li se acordă
un termen de 6 luni, de la aprobarea prezentului Statut, pentru a se conforma cerințelor
obligatorii prevăzute în articolul 14, precum și în articolul 17 ale prezentului Statut.
Membrul care nu se va conforma cerințelor în termenul menționat anterior, își pierde
automat dreptul la vot în cadrul Congresului, iar delegatul Membrului în cauză, nu va fi
luat în considerare la stabilirea (calcularea) cvorumului. Membrul în cauză, își va
recâștiga dreptul la vot în cadrul Congresului, numai după ce și-a îndeplinit pe deplin
obligațiile menționate în prezentul paragraf.
2. Fară a aduce atingere articolului 90 de mai jos, articolul 39, paragraful 1 al prezentului
Statut, va intra în vigoare începând cu Congresul electoral al FMF din 2025.
3. Mandatul membrilor Comitetului Executiv, inclusiv al Președintelui FMF și al comisiilor
independente alese sau numite la Congresul electoral din 2021, desfășurat la 21
ianuarie 2021, se va încheia odată cu alegerea sau ratificarea succesorilor lor în cadrul
Congresului electoral al FMF din 2025.
4. Prin derogare de la articolul 39, paragraful 3 și de la articolul 54, pargraful 6, cerința de
a fi supuși unui test de eligibilitate și integritate, nu se aplică membrilor Comitetului
Executiv, inclusiv Președintelui FMF, membrilor comisiilor independente, care sunt în
funcții la momentul adoptării prezentului Statut, dar va fi respectată de orice candidat
pentru o poziție în Comitetul Executiv, inclusiv Președinte FMF și membri ai comisiilor
independente, după aprobarea prezentului Statut.
Articolul 90. Intrarea în vigoare
1. Prezentul Statut este adoptat de către Congresul Federației Moldovenești de Fotbal, în
Chișinău, la 19 august 2022 și intră în vigoare la data adoptării.
2. Statutul FMF în redacția din 2019 se abrogă.
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