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                                                                                                     Aprobat prin decizia          
                                                                                                 Comitetului executiv FMF   
                                                                                                    № 11 din 01–07–2009 

1. PREFAŢĂ 

1.1. SCOPURI ŞI SARCINI 

 

Luând în consideraţie necesitatea de a lua măsuri eficiente, menite să contribuie la sporirea 
nivelului de organizare ale şcolilor de fotbal şi cluburilor de copii, Comitetul executiv FMF a 
decis (Hotărârea CE nr.11 din 01–07–2009) să aprobe implementarea  unei categorii 
suplementare de licenţă – Licenţa „C”, care va oferi şcolilor de fotbal şi cluburilor de copii, ce 
vor intra în posesia acestei, dreptul de a evolua în cadrul eşalonului superior al Campionatului 
Naţional la fotbal rezervat copiilor şi juniorilor.   

Şcolile de fotbal şi cluburile de copii - posesori ai Licenţei „C”, precum şi şcolile de fotbal, ce 
aparţin de un club din Divizia Naţională sau Divizia „A”, care au obţinut deja una din Licenţe 
pentru cluburi de seniori, sunt incluse în mod direct în cadrul eşalonului superior al 
Campionatului Naţional la fotbal rezervat copiilor şi juniorilor.   

Prima procedură de licenţiere a şcolilor de fotbal şi cluburilor de copii pentru obţinerea Licenţei 
„C” se va desfăşura în perioada lunii august 2009.  Licenţa primită va fi valabilă pentru 
sezonul 2009-2010. Procedura de licenţiere pentru şcolile de fotbal şi cluburi de copii se va 
desfăşura până la începutul fiecărui sezon fotbalistic, conform graficului respectiv.   

Procedura de licenţiere se desfăşoară anual.  

Prezentul Regulament are drept scop principal stabilirea unor criterii clare, cărora trebuie să 
corespundă cele mai bune şcoli de fotbal şi cluburi de copii, precum şi să asigure respectarea 
necondiţionată ale acestora. În aşa mod, şcolile de fotbal şi cluburi de copii vor trebui să 
confirme că corespund unui nivel anumit de organizare al său din punct de vedere juridic şi 
administrativ, au la dispoziţia sa o infrastructură bună sportiv-materială, desfăşoară procesul 
de pregătire ale tinerilor fotbalişti în baza programelor aprobate de Federaţia Moldovenească 
de Fotbal, duce evidenţa contabilă conform cerinţelor legislaţiei în vigoare.  

 

1.2. GRADUL DE CRITERII  

Criteriile, aduse în prezentul Regulament, sunt de trei grade. Pe parcursul întregii proceduri de 
licenţiere şcolile de fotbal şi cluburi de copii şi FMF se vor conduce anume de această gradare. 
Gradarea criteriilor este următoarea:  

Criterii de gradul „A” – „CRITERII OBLIGATORII” 

Criteriile de gradul „A” trebuie să fie îndeplinite exact aşa cum este indicat şi descris în 
prezentul Regulament. În cazul când şcoala de fotbal/clubul de copii–solicitant de licenţă nu 
corespunde acestor criterii, el nu va primi licenţa şi, respectiv, nu va putea evolua în cadrul 
eşalonului superior al Campionatului Naţional la fotbal rezervat copiilor şi juniorilor.    

Criterii de gradul „B” – „CRITERII OBLIGATORII” 

Criteriile de gradul „B” trebuie să fie îndeplinite exact aşa cum este indicat şi descris în 
prezentul Regulament. Cu toate acestea, criteriile de gradul „B” conţin anumite alternative. În 
cazul când şcoala de fotbal/clubul de copii–solicitant de licenţă nu corespunde acestor criterii, 
el nu va primi licenţa şi, respectiv, nu va putea evolua în cadrul eşalonului superior al 
Campionatului Naţional la fotbal rezervat copiilor şi juniorilor.  
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Criterii de gradul „C” – „CRITERII OBLIGATORII” 
Criteriile de gradul „C” trebuie să fie îndeplinite exact aşa cum este indicat şi descris în 
prezentul Regulament. În cazul când şcoala de fotbal/clubul de copii–solicitant de licenţă nu 
corespunde acestor criterii, lui îi va fi fixat un termen pentru a înlătura lacunele existente. Cu 
toate acestea, solicitantul respectiv va putea primi licenţa pentru a evolua în cadrul eşalonului 
superior al Campionatului Naţional la fotbal rezervat copiilor şi juniorilor.    

Reguli de ordin disciplinar 

În cazul când se va încălca procedura de licenţiere, inclusiv nerespectarea termenilor 
stabilite,prezentarea actelor falsificate, faţă de şcoala de fotbal/clubul de copii–solicitant de 
licenţă, care a comis asemenea încălcări, se vor aplica măsuri disciplinare prevăzute de către 
Codul Disciplinar FMF.  

 

2. LICENŢIAR 

2.1. Noţiunea de licenţiator  

2.1.1. Licenţiator este Federaţia Moldovenească de Fotbal. 

2.1.2. Licenţiatorul conduce întregul Sistem de licenţiere a cluburilor de fotbal, creează şi 
numeşte respectivele organe de licenţiere, la necesitate stabileşte termene limită de timp ş.a. 

2.2. Organe directive 
2.2.1. În scopul respectării principiilor de obiectivitate şi nepărtinitate licenţiatorul creează şi 
numeşte două organe directive: 

• Organul directiv de prima instanţă; 

• Organul de apel. 

2.3. Organul directiv de prima instanţă 
Organul directiv de prima instanţă adoptă decizia, privind eliberarea sau refuzul de a elibera 
licenţa şcolii de fotbal/clubului de copii–solicitant în baza actelor prezentate de către acesta, 
concluziei Managerului de licenţiere, făcute în conformitate cu cerinţele prezentului 
Regulament. 

2.4. Organul de apel 
Organul de apel adoptă decizia în baza apelului şcolii de fotbal/clubului de copii–solicitant în 
termen ce nu depăşeşte 10 zile din momentul primirii apelului respectiv. Decizia Organului de 
apel privind eliberarea sau refuzul de a elibera licenţa şcolii de fotbal/clubului de copii–
solicitant este finală şi irevocabilă. 

2.5. Organul administrativ de licenţiere 
2.5.1. Licenţiatorul creează şi numeşte Organul administrativ de licenţiere.  

 
 

2.5.2. Organul administrativ de licenţiere are următoarele atribuţii: 

 

• implementarea, realizarea şi dezvoltarea Sistemului de licenţiere a cluburilor de fotbal; 

• susţinerea administrativă a organelor directive; 

• conlucrarea cu şcolile de fotbal/cluburi de copii–solicitanţi de licenţă, acordarea lor 
serviciilor de consultanţă, exercitarea controlului asupra activităţii lor pe parcursul 
sezonului fotbalistic. 
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2.6. Numirea şi funcţionarea organelor de licenţiere 

2.6.1. Toate organele de licenţiere (Organul directiv de prima instanţă, Organul de apel şi 
Organul administrativ de licenţiere) se creează, se numesc şi funcţionează conform cerinţelor 
Regulamentului de atestare (licenţiere) a cluburilor de fotbal în FMF – Licenţa UEFA.  

 3. LICENŢIAT 

3.1. Noţiunea de licenţiat  

3.1.1. Şcoala de fotbal/clubul de copii, care a depus oferta privind obţinerea licenţei, până la 
obţinerea ei, este numit „club-solicitant de licenţă” sau „club-solicitant”. Şcoala de fotbal/clubul 
de copii, care a primit licenţa este numit „licenţiat”. 

3.1.2. Pentru a depune oferta privind obţinerea licenţei, şcoala de fotbal/clubul de copii trebuie 
să fie oficial înregistrat ca persoană juridică conform legislaţiei în vigoare şi să deţină calitatea 
de membru al FMF. 

3.2. Eliberarea licenţei  

3.2.1. Licenţa este eliberată odată pe an şi este valabilă numai pentru sezonul respectiv. 

3.2.2. Pentru a primi licenţa şcoala de fotbal/clubul de copii este obligat să depună 
licenţiatorului oferta în scris. În această ofertă şcoala de fotbal/clubul de copii este obligat să 
declare, în special, că va respecta cerinţele prezentului Regulament. 

3.2.3. Licenţa va fi eliberată numai cu condiţia că şcoala de fotbal/clubul de copii–solicitant va 
corespunde tuturor criteriilor obligatorii stabilite în prezentul Regulament. 

3.3. Expirarea termenului de acţiune a licenţei  

3.3.1. Termenul de acţiune a licenţei expiră fără careva avertizări preventive: 

• după terminarea sezonului, pentru care ea a fost eliberată; sau 

• lichidarea diviziei respective. 

3.3.2. Licenţa poate fi retrasă pe parcursul sezonului de către Organul directiv de prima 
instanţă atunci când oricare din condiţiile eliberării licenţei nu mai sunt respectate. 
În asemenea caz, şcoala de fotbal/clubul de copii respectiv este în drept să conteste decizia 
privind retragerea licenţei în Organul de apel. Până la adoptarea deciziei finale a Organului de 
apel asupra cazului dat licenţa continue să fie valabilă pentru şcoala de fotbal/clubul de copii 
respectiv. 

3.3.3. Licenţa nu poate fi transmisă altei persoane, nici juridice, nici fizice. 

 4. ORDINEA DE LICENŢIERE  

4.1 Etapele de bază  

4.1.1. În termenii stabiliţi de către Managerul de licenţiere şcoala de fotbal/clubul de copii–
solicitant trebuie să completeze formularele respective şi, împreună cu alte documente 
necesare, să le prezinte Comitetului de licenţiere a cluburilor de fotbal. 
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4.1.2. În termen de până la 15 zile de la ultima dată de prezentare de către şcoli de 
fotbal/cluburi de copii–solicitanţi a documentaţiei de licenţiere Managerul de licenţiere 
analizează documentele primite, întocmeşte raportul respectiv şi în termen de până la 5 zile îl 
prezintă Organului directiv de prima instanţă. 

4.1.3. În termen de până la 10 zile Organul directiv de prima instanţă examinează raportul 
prezentat de către Managerul de licenţiere şi adoptă decizia privind eliberarea sau refuzul de 
a elibera Licenţa „C” şcolii de fotbal/clubului de copii–solicitant. 

4.1.4. Şcoala de fotbal/clubul de copii–solicitant, căruia i sa refuzat eliberarea Licenţei ”C”, 
este în drept, în termen de până la 5 zile din momentul când i sa transmis decizia respectivă a 
Organului directiv de prima instanţă, să atace în Organul de apel decizia Organului directiv de 
prima instanţă privind refuzul de a elibera licenţa.    

4.1.5. Organul de apel, în termen de până la 5 zile, va examina recursul şcolii de fotbal/ 
clubului de copii–solicitant şi va adopta decizia finală şi irevocabilă de a elibera Licenţa „C” 
sau de a lăsa decizia Organului directiv de prima instanţă fără schimbare. 

5. CRITERII DE LICENŢIERE 

Pentru a obţine Licenţa „C” şcoala de fotbal/clubul de copii–solicitant este obligat să confirme 
corespunderea sa cerinţelor criteriilor stabilite în cadrul Sistemului de licenţiere a cluburilor de 
fotbal în FMF. Aceste criterii sunt împărţite în 5 categorii: criterii sportive, criterii infrastructură, 
criterii administrativ-personal, criterii legale (juridicе) şi criterii financiare. 
Cerinţele acestor criterii sunt următoarele: 

5.1 Criterii sportive  

 

№ Gradul                     Descrierea criteriului Confirmarea corespunderii 

S.01 A/B Programul de dezvoltare a fotbalului de 
copii 
Fiecare şcoala de fotbal/club de copii–
solicitant de licenţă este obligat să dispună 
de un program propriu de dezvoltare a 
fotbalului de copii, aprobat de către FMF. 
Acest program trebuie să fie elaborat 
conform recomandărilor FMF, să 
implementeze  şi să respecte toate 
cerinţele şi principiile de bază pentru 
pregătirea calitativă a tinerilor fotbalişti 
acceptate de către FMF. 

Fiecare club-solicitant de licenţă este 
obligat să prezinte: 
1. Copia programului său de 
dezvoltare a fotbalului de copii, 
aprobat de către FMF.  

S.02 A/B Echipe  de copii şi/sau juniori  
Fiecare şcoala de fotbal/club de copii–
solicitant de licenţă este obligat să dispună 
de cel puţin 6 (şase) echipe de copii şi 
juniori, care participă în campionatul 
naţional la fotbal rezervat copiilor şi 
juniorilor. 
- Alternativa 1: şcoala de fotbal/club de 
copii–solicitant dispune de echipe proprii de 
copii şi juniori; 

-  
-  

Fiecare club-solicitant de licenţă este 
obligat să prezinte: 

1. 1. Copiile ofertelor pentru participare 
în campionatul naţional (sezonul 
trecut) ale echipelor sale de copii 
şi/sau juniori; 

 

2. Scrisoare de garanţie privind 
participarea echipelor sale de copii 
şi/sau juniori în sezonul viitor al 
campionatului naţional;  
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№ Gradul                     Descrierea criteriului Confirmarea corespunderii 

- - Alternativa 2: şcoala de fotbal/club de 
copii–solicitant are încheiat un acord de 
colaborare cu un alt club de copii/şcoală de 
fotbal, ce va completa numărul necesar de 
echipe, care vor participă sub denumirea 
solicitantului de licenţă în campionatul 
naţional rezervat copiilor şi juniorilor. 
Clubul-solicitant este obligat să acorde 
acestui club/şcoală de fotbal ajutor  
material. 

- În cazul alternativei 2 se prezintă 
acordul de colaborare, iar scrisoarea 
de garanţie trebuie să fie semnată şi 
de către clubul/şcoală de fotbal, cu 
care este semnat acest acord de 
colaborare). 

 

5.2 Criterii infrastructură 
 

№ Gradul                   Descrierea criteriului Confirmarea corespunderii 

I.01 A/B Stadion pentru jocuri oficiale  
Fiecare şcoala de fotbal/club de copii–
solicitant de licenţă este obligat să aibă la 
dispoziţie un stadion/teren pentru 
desfăşurarea meciurilor din cadrul 
campionatului naţional. 
- Alternativa 1: clubul-solicitant dispune de 
stadion/teren propriu; 
- Alternativa 2: clubul-solicitant arendează 
stadion/teren de la un alt proprietar. 
-  Alternativa 3: clubul-solicitant se 
foloseşte de un stadion/teren oferit de către 
organul administrării locale sau altă 
instituţie.  

Fiecare club-solicitant de licenţă este 
obligat să prezinte: 
La alternativa 1: copia actului, care 
confirmă dreptul de proprietate asupra 
stadionului/terenului; 
La alternativa 2: copia contractului de 
arendă a stadionului/terenului pentru 
sezonul viitor. 
La alternativa 3: copia deciziei 
organului administrării locale sau altei 
instituţii privind dreptul de folosire a 
stadionului/terenului pentru sezonul 
viitor. 

I.02 A Certificarea stadionului 
Stadionul pe care se desfăşoară meciurile 
clubului-solicitant din cadrul campionatului 
naţional trebuie să dispună de Certificat de 
corespundere a stadionului standardelor 
FMF conform „Regulamentului FMF privind 
certificarea stadioanelor pentru campionatul 
naţional al Republicii Moldova la fotbal”. 

Fiecare şcoala de fotbal/club de copii–
solicitant de licenţă este obligat să 
prezinte un extras din Certificatul 
stadionului, care trebuie să conţină, cel 
puţin, următoarea informaţie:  
a) adresa stadionului;  
 

b) categoria stadionului; 
 

c) numărul de înregistrare al 
Certificatului stadionului; 
 

d)  termenul de valabilitate al 
Certificatului stadionului. 
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5.3 Criterii administrativ-personal  
 

№ Gradul                     Descrierea criteriului Confirmarea corespunderii 

P.01 A Manager general (director)  
Fiecare şcoala de fotbal/club de copii–
solicitant de licenţă este obligat să 
numească un manager general (director), 
care este responsabil de administrarea 
cotidiană a școlii de fotbal/clubului de copii. 

Fiecare club-solicitant de licenţă este 
obligat să prezinte: 
a) copia documentului, care confirmă 
faptul numirii oficiale în funcţie a 
managerului general (director).  

P.02 A Contabil 
Fiecare şcoala de fotbal/club de copii–
solicitant de licenţă este obligat să 
numească un contabil, care este 
responsabil de aspectele financiare ale 
clubului (duce evidenţa contabilă, 
întocmeşte rapoarte financiare etc.). 

Fiecare club-solicitant de licenţă este 
obligat să prezinte: 
a) copia documentului, care confirmă 
faptul numirii oficiale în funcţie a 
contabilului;  

 

b) copia diplomei de specialist în 
domeniul finanţelor şi/sau economiei.  

P.03 A Antrenor principal 
Fiecare şcoala de fotbal/club de copii–
solicitant de licenţă este obligat să 
numească un antrenor principal, care este 
responsabil de implementarea şi realizarea 
programului de dezvoltare a fotbalului de 
copii în cadrul clubului-solicitant.  

Fiecare club-solicitant de licenţă este 
obligat să prezinte: 
a) copia documentului, care ar 
confirma faptul numirii oficiale în 
funcţie a antrenorului principal;  

 

b) copia licenţei (diplomei) de antrenor 
de categoria respectivă stabilită de 
către FMF (însă nu mai jos de 
categoria „B” UEFA). 

P.04 A Medic  
Fiecare şcoala de fotbal/club de copii–
solicitant de licenţă este obligat să 
numească un medic, care este responsabil 
de efectuarea controlului medical, starea 
sănătăţii, tratamentul jucătorilor echipei 
clubului. 

Fiecare club-solicitant de licenţă este 
obligat să prezinte: 
a) copia documentului, care confirmă 
faptul numirii oficiale în funcţie a 
medicului;  

 
 

 

b) copia diplomei de specialist în 
domeniul ocrotirii sănătăţii.  

P.05 A Antrenori ai echipelor de copii şi juniori 
Şcoala de fotbal/club de copii–solicitant de 
licenţă este obligat să asigure ca fiecare 
echipă de copii/juniori, care participă în 
Campionatul naţional să fie condusă de un 
antrenor, ce dispune de un grad 
corespunzător de  calificare.  

Fiecare club-solicitant de licenţă este 
obligat să prezinte pentru fiecare 
antrenor: 
a) copia documentului, care confirmă 
faptul numirii oficiale în funcţie a 
antrenorului pentru copii şi juniori;  

 
 

 

 
 

b) copia licenţei (diplomei) de antrenor 
de categoria respectivă stabilită de 
către FMF. 
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5.4 Criterii legale (juridice) 

 

№ Gradul                     Descrierea criteriului Confirmarea corespunderii 

L.01 A Calitatea de membru al FMF  
Fiecare club-solicitant de licenţă este 
obligat să deţină calitatea de membru al 
Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal. 

 

Fiecare club-solicitant de licenţă este 
obligat să prezinte: 
a) document,care ar confirma faptul 
deţinerii de către el a calităţii de 
membru al FMF 

L.02 A Înregistrarea oficială  
Fiecare club-solicitant de licenţă este 
obligat să fie înregistrat oficial în calitate de 
persoană juridică conform legislaţiei în 
vigoare a Republicii Moldova. 

Fiecare club-solicitant de licenţă este 
obligat să prezinte: 
a) copia Certificatului înregistrării de 
Stat; 

 

 

5.5 Criterii financiare 

 

№ Gradul                     Descrierea criteriului Confirmarea corespunderii 

F.01 A Raportul financiar  
Fiecare club-solicitant de licenţă este 
obligat să ducă evidenţa contabilă conform 
legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova. 

Fiecare club-solicitant de licenţă este 
obligat să prezinte: 
a) copia raportului financiar anual 
pentru ultimul an ce sa încheiat.  

 
 

b) certificat eliberat de către organele 
fiscale privind achitarea impozitelor. 

 

Prezentul Regulament e aprobat prin decizia Comitetului executiv FMF № 11 din 01–07–2009 
 

 

 

 

 

 


