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  ANEXE  
 

Definiții 

În scopul prezentului Regulament, noțiunile de mai jos sunt definite după cum urmează:  

1. Echipă de Club: o echipă care reprezintă un club afiliat direct sau indirect la un Membru.  

2. Confederaţie: un grup de asociaţii recunoscute de către FIFA, care aparţin aceluiaşi 
continent sau aceleiaşi regiuni geografice.  

3. Echipă  Internă: echipa compusă din jucători care sunt înregistrați în diferite Echipe de 

Club afiliate la același Membru (de exemplu, care reprezintă liga Membrului sau o asociație 
regională). 

4. Meci Internaţional: un meci între două echipe care aparţin diferitor Membri sau un meci cu 
implicarea unei Echipe Compuse.  În vederea autorizării, orice meci sau competiţie jucate 



între două echipe care aparţin aceluiaşi Membru, dar desfășurat într-o Ţară Terţă va fi 

recunoscut drept Meci sau competiție Internaţională.  

5. Meci Internaţional "A": un meci pentru care ambii Membri şi-au delegat  Prima Echipă 
Reprezentativă (Echipa Reprezentativă "A").  

6. Membru: o asociaţie care a fost admisă în calitate de membru al FIFA de către Congresul 
FIFA.  

7. Echipă Reprezentativă: echipa care reprezintă Membrul.  

8. Echipă Compusă: o echipă constituită o singură dată, compusă din jucători activi care sunt 

înregistraţi la cluburile ce evoluează în diviziile superioare a Membrului și care nu sunt afiliați 
aceluiași Membru.   

9.Ţară Terţă: teritoriul unui Membru unde  urmează să se desfăşoare un meci sau o 
competiţie şi la care nu este afiliată nici una dintre echipele participante la meci sau la 
competiţie.  

NB: Noțiunile care se referă la persoanele fizice sunt aplicabile pentru ambele sexe. Orice 

noțiune la singular, se aplică și pentru plural şi vice-versa.  

 
În temeiul articolelor 77, 82, 83 şi 84 din Statutul FIFA adoptat la 31 iulie 2013, Comitetul 
Executiv al FIFA a aprobat următorul Regulament  
 

1 Obiectul  

Prezentul Regulament stabilește condițiile pentru autorizare, notificare, precum și alte condiţii 
necesare pentru organizarea Meciurilor şi/sau a Competiţiilor între echipe ce aparţin diferitor 

Membri, sau între echipele care aparţin aceluiaşi Membru, dar care se desfășoară într-o Ţară 
Terţă, sau care implică jucători sau echipe care nu sunt afiliate Membrilor sau membrilor cu 
titlu provizoriu ai Confederaţiilor, în conformitate cu prevederile art. 83 alin. 1 din Statutul 
FIFA din 31 iulie 2013.  

2 Domeniul de aplicare 

1. Prezentul Regulament se aplică pentru toate Meciurile  și Competițiile Internaţionale, cu 

excepția celor care fac parte din categoria competițiilor organizate de către FIFA sau de către 

una sau mai multe Confederații, sau a meciurilor și competițiilor care cad sub incidența art. 
84  din Statutul FIFA din 31 iulie 2013. 

2. Prezentul Regulament se aplică în mod egal pentru fotbalul de asociaţie, futsal şi fotbalul 
pe plajă.  

3. Meciurile  și Competițiile Internaţionale autorizate de către Comitetul Executiv al FIFA în 

temeiuri excepționale nu se supun prevederilor prezentului Regulament. 

 

 



3 Scopul 

Scopul prezentului Regulament constă în protecţia integrităţii jocului prin crearea unei reţele 
care va permite Membrilor, Confederaţiilor şi FIFA să supravegheze Meciurile şi Competiţiile 
Internaţionale. Supravegherea Meciurilor şi Competiţiilor Internaţionale va permite Membrilor, 
Confederaţiilor şi FIFA să promoveze integritatea, etica şi fair-play în vederea prevenirii 
tuturor metodelor şi practicilor car ar putea ameninţa integritatea meciurilor, competiţiilor, a 
jucătorilor, a oficialilor şi a Membrilor, sau să permită abuzul asupra jocului. 

4 Atribuțiile membrilor 

1. Membrii trebuie să întocmească propriile lor regulamente privind procedurile de autorizare 

și notificare despre Meciurile Internaţionale, care trebuie să se conformeze pe deplin 

prezentului Regulament, precum şi regulamentelor Confederaţiei (Confederațiilor) 
corespunzătoare.  

2. Membrii trebuie să se asigure că propriii lor Membri respectă prevederile prezentului 
Regulament, regulamentele Confederaţiei (Confederaţiilor) corespunzătoare, precum şi 
propriile lor regulamente.  

3. Membrii, cărora le aparțin Echipe Reprezentative, Echipe de Club sau Echipe Interne care 

participă într-un meci sau competiție internațională, vor fi responsabili pentru obținerea 

autorizației de la Confederațiile lor, în modul stabilit în prezentul Regulament. 

4. Membrul pe al cărui teritoriu are loc un Meci sau o Competiție Internaţională, va fi 
responsabil pentru asigurarea conformităţii cu regulamentele aplicabile. Acesta va fi 

responsabil pentru obţinerea autorizaţiei de la FIFA și/sau de la Confederaţia căreia îi este 
afiliat, în modul stabilit.   

5. Membrul va informa Membrii corespunzători, Confederația (Confederațiile) și FIFA despre 

toate meciurile care au fost organizate și desfășurate pe teritoriul său și pentru care nu a fost 

emisă sau nu a fost necesară emiterea autorizației. 

6. Membrii trebuie să răspundă la orice solicitare scrisă, referitoare la solicitarea autorizației 

din partea unui alt Membru, a Confederației sau FIFA în termen de 7 zile de la recepționarea 
acesteia. 

7.În cazul în care, din diferite motive arbitrii desemnaţi pentru Meciul Internaţional sunt 
schimbaţi, echipele participante trebuie să fie informate, iar motivele schimbării  urmează a fi 
documentate în modul corespunzător într-un raport semnat de către un oficial autorizat al 
asociaţiei Membru şi expediate Membrului, Confederaţiei (Confederaţiilor) implicate şi/sau 
FIFA. 

8.Oricine va depune o cerere pentru autorizare, însoţită de documentele corespunzătoare, 
trebuie să asigure şi să confirme corectitudinea şi autenticitatea informaţiilor pe care le 
conţin. 

 9. Membrul pe teritoriul căruia se desfășoară un Meci Internaţional "A", va fi responsabil 
pentru colectarea tuturor taxelor aplicabile şi pregătirea extraselor din cont corespunzătoare 

meciului internațional desfășurat, precum și transmiterea sumelor corespunzătoare către 
FIFA şi/sau Confederaţiile în cauză.  



 

5 Denumirea Meciurilor Internaţionale sau a Competiţiilor  

1. Denumirea  folosită pentru meciurile internaționale şi competiţiile nu poate face referire la 
denumirile oficiale existente ale oricăror competiţii ale FIFA, ale Confederaţiilor sau ale 
Membrilor.  

2. FIFA şi Confederaţiile îşi rezervă dreptul de a aproba denumirile tuturor competiţiilor. 

6 Autorizarea 

1. Meciurile Internaţionale pot fi autorizate de către FIFA, o Confederaţie sau un Membru, în 
conformitate cu prevederile prezentului Regulament.  

2. Toate Meciurile Internaţionale trebuie să fie autorizate de către Membrii la care sunt afiliate 
echipele participante şi de către Membrul pe al cărui teritoriu va avea loc meciul.  Meciurile 
care implică o Echipa Compusă trebuie să fie autorizate de Membrii la care sunt afiliaţi 
jucătorii.  

3. Fiecare echipă care participă într-un Meci Internaţional trebuie să fie responsabilă pentru 
solicitarea autorizării de la membrul căruia îi este afiliat. La rândul său Membrul va fi 
responsabil pentru solicitarea autorizării de la Confederaţia căreia îi este afiliată. Membrii 
cărora îi aparţin echipele participante vor prezenta aceste autorizări Membrului gazdă pentru 
ca solicitarea finală pentru autorizare să fie întocmită în limitele de timp stipulate în prezentul 
Regulament.  

5. Autorizarea acordată de FIFA sau refuzul autorizării din partea FIFA va fi emisă de către 
Secretariatul General al FIFA, a cărui decizie va fi definitivă şi obligatorie.  

6. O autorizare nu implică răspundere din partea FIFA, a Confederaţiei (Confederaţiilor) sau 
a oricărui Membru, în cazul survenirii ulterioare a oricăror pretenţii juridice.  

7. Secretariatul General al FIFA, în principiu, sau Comitetul Executiv al FIFA, în circumstanţe 
excepţionale, va fi responsabil pentru autorizarea din partea FIFA sau refuzul de a autoriza 
un meci şi/sau competiţie care implică jucători sau echipe care nu sunt afiliate Membrilor sau 
membrilor cu statut provizoriu a Confederaţiilor, astfel precum este prevăzut în art. 83 alin. 1 
din Statutul FIFA din 31 iulie 2013. 

7 Meciuri Internaţionale de Nivelul 1  

1. În scopul prezentului Regulament, un Meci Internaţional de Nivelul 1 semnifică orice Meci 
Internaţional în care ambele echipe participante sunt Echipe Reprezentative "A" ale 
Membrilor implicaţi sau  o Echipă Compusă pentru Meciul Internaţional.  

2. Toate meciurile Internaţionale de Nivelul 1 trebuie să fie autorizate de către FIFA şi de 
către Confederaţia (Confederaţiile) şi Membrii Implicaţi. Un rezumat al autorizărilor necesare 
pentru Meciurile Internaţionale de Nivelul 1 este prezentat în Anexa A.  

3. O competiţie din care face parte cel puţin un Meci Internaţional de Nivelul 1 va fi calificată 
drept Competiţie de nivelul 1.  



 

8 Meciuri Internaţionale de Nivelul 2  

1. În scopul prezentului Regulament, un Meci Internaţional de Nivelul 2 semnifică orice Meci 
Internaţional în care participă o Echipă Reprezentativă "A" , orice altă echipă reprezentativă, 
o Echipă Internă sau  prima echipă din Echipa de Club care participă în cea mai superioară 
divizie a unui Membru.  

2. Toate meciurile Internaţionale de Nivelul 2 trebuie să fie autorizate de către Confederaţia 
(Confederaţiile) şi Membrii Implicaţi. Un rezumat al autorizărilor necesare pentru Meciurile 
Internaţionale de Nivelul 2 este prezentat în Anexa B.  

3. O competiţie din care nu face parte nici un Meci Internaţional de Nivelul 1 şi din care face 
parte cel puţin un Meci Internaţional de Nivelul 2 va fi clasificată drept Competiţie de nivelul 2. 

9 Meciuri Internaţionale de Nivelul 3  

1. În scopul prezentului Regulament, un Meci Internaţional de nivelul 3 semnifică orice Meci 
Internaţional, care nu este de Nivelul 1 sau Nivelul 2.  

2. Reglementarea Meciurilor Internaţionale de Nivelul 3 va fi determinată de către fiecare 
Confederaţie. 

3. O competiţie din care fac parte Meciuri Internaţionale care nu sunt nici de Nivelul 1, nici de 
nivelul 2 va fi clasificată drept competiţie de nivelul 3.  

10 Procedura de autorizare pentru Meciurile Internaţionale şi Competiţiile de Nivelul 1 

1. Procedura pentru Meciurile Internaţionale „A”: 

Membrul a cărui Echipă Reprezentativă „A” va participa în Meciul Internaţional „A”, precum şi 
Membrul pe al cărui teritoriu este planificat Meciul Internaţional „A” va solicita autorizarea de 
la Confederaţia căreia îi este afiliat cu cel puţin 21 de zile înainte de cea mai devreme dată 
propusă  pentru astfel de Meci.  După obţinerea unei astfel de autorizări, Membrul (Membrii) 
vor transmite autorizarea respectivă membrului pe al cărui teritoriu este planificat Meciul 
Internaţional „A”. Membrul pe al cărui teritoriu este planificat Meciul Internaţional „A” va 
depune la FIFA cererea pentru autorizare finală, care va conţine toate autorizările necesare 
din partea Membrului şi a Confederaţiei, cu cel puţin 14 zile înainte de cea mai devreme dată 
propusă  pentru astfel de Meci.  Toate cererile pentru autorizare în vederea găzduirii sau 
participării la un Meci Internaţional „A” urmează a fi depuse pe formularele oficiale ale FIFA, 
astfel precum este specificat în Anexa C. Asociaţia gazdă va verifica ca arbitrii desemnații și 
arbitrii asistenţi să fie incluşi în Lista curentă a FIFA a Arbitrilor Internaţionali şi a Arbitrilor 
Asistenţi. FIFA poate înlocui la discreţia sa arbitrii propuşi a fi desemnaţi. După emiterea 
autorizării FIFA va notifica Membrul gazdă, precum şi Confederaţia (Confederaţiile) 
corespunzătoare.  

O competiţie din care face parte  un Meci Internaţional „A” va fi autorizată conform 
procedurilor pentru Meciurile Internaţionale „A”.  

2. Procedura pentru Echipele Comune: 



Organizatorul unui Meci Internaţional sau a unei Competiţii din care face parte o Echipă 
Comună va solicita autorizarea de la fiecare Membru la care sunt înregistraţi jucătorii care 
sunt implicaţi în meciuri sau în competiţie, precum şi de la toate Confederaţiile 
corespunzătoare cu cel puţin 21 de zile înainte de cea mai devreme dată propusă  pentru 
astfel de meci sau competiţie. După ce organizatorul va obţinere toate aceste autorizări, 
organizatorul va transmite autorizările respective Membrului gazdă care va depune la FIFA 
cererea pentru autorizare finală cu cel puţin 14 zile înainte de cea mai devreme dată propusă  
pentru astfel de meci sau competiţie. Cererea pentru autorizare va fi depusă pe formularele 
oficiale ale FIFA, astfel precum este specificat în Anexa C.  

10 Procedura de autorizare pentru Meciurile Internaţionale şi Competiţiile de Nivelul 3 

1. Procedura pentru meciurile sau competiţiile din care fac parte echipele dintr-o 
Confederaţie, care joacă pe teritoriul aceleiaşi Confederaţii: 

Astfel de meciuri şi competiţii vor fi autorizate în conformitate cu reglementările Confederaţiei. 
După emiterea autorizării, Confederaţia gazdă va notifica membrul gazdă şi FIFA. 

2. Procedura pentru meciurile sau competiţiile din care fac parte echipele din mai mult 
decât o Confederaţie sau echipe dintr-o Confederaţie care joacă pe teritoriul unei alte 
Confederaţii: 

Fiecare echipă participantă va solicita autorizarea de la Membrul căruia aparţine care, la 
rândul său, va solicita autorizarea de la Confederaţia la care este afiliat, cu cel puţin 21 de 
zile înainte de cea mai devreme dată propusă  pentru astfel de meci sau competiţie. Echipa 
participantă va transmite autorizările respective Membrului pe al cărui teritoriu este planificat 
Meciul Internaţional sau competiţia. Membrul pe al cărui teritoriu este planificat Meciul 
Internaţional  sau competiţia  va depune la Confederaţia gazdă cererea pentru autorizare 
finală, care va conţine toate autorizările necesare din partea Membrilor şi a Confederaţiei 
care nu este gazdă, cu cel puţin 14 zile înainte de cea mai devreme dată propusă  pentru 
astfel de meci sau competiţie. Cererile pentru autorizare în vederea găzduirii sau participării 
la un Meci Internaţional  sau competiţie de Nivelul 2 urmează a fi depuse pe formularele 
oficiale ale FIFA, astfel precum este specificat în Anexa C. Confederaţia gazdă şi FIFA pot 
înlocui la discreţia sa arbitrii propuşi a fi desemnaţi. După emiterea autorizării, Confederaţia 
gazdă va notifica Membrul gazdă, FIFA precum şi Confederaţia (Confederaţiile) care nu este 
(sunt) gazdă. 

12 Raportarea 

Membrul pe teritoriul căruia este jucat meciul, în termen de 48 de ore de la fiecare Meci 
Internaţional "A", va depune la Secretariatului General al FIFA un raport de meci şi lista 
jucătorilor, utilizând în acest scop formularul oficial precum este specificat în Anexa D. Acest 
formular trebuie să fie completat în întregime şi semnat. Acest raport și lista jucătorilor sunt 
suplimentare raportului pe care arbitrul fiecărui Meci Internaţional „A” trebuie să îl expedieze 
către FIFA şi către Membrul pe a cărui teritoriu s-a desfăşurat meciul, în conformitate cu art. 
12 alin. 1 din Regulamentul privind punerea în aplicare a Statutului.  

13 Taxele şi extrasul din cont 

1.   Taxele FIFA  

a) Membrii vor întocmi un extras din cont şi vor achita FIFA o taxă pentru fiecare Meci 
Internaţional "A", inclusiv meciurile care sunt jucate ca parte a turneelor Olimpice de Fotbal.  



b) Membrul pe a cărui teritoriu se joacă meciul va întocmi extrasul din cont şi va achita taxa.  

c) Taxa care trebuie să fie achitată FIFA pentru fiecare meci de acest fel, este egală cu 2% 
din veniturile brute (vânzarea de bilete, drepturile de publicitate, drepturile de transmisiuni 
radio şi televizate, şi drepturile de filmare şi cele video, etc.), provenite din fiecare astfel de 
meci. În privinţa taxelor se aplică următoarele condiţii: 

i) taxa datorată către FIFA în legătură cu meciurile jucate pe teritoriul unei Confederaţii, 
între Membrii care aparţin acelei Confederaţii constituie 1%, încă 1% este achitat direct 
Confederaţiei implicate;  

ii) taxa datorată în legătură cu meciurile jucate între Membrii afiliaţi la Confederaţii 
diferite, pe teritoriul uneia din aceste Confederaţii, urmează a fi achitată la FIFA, care va 
retroceda 0,5% fiecărei dintre Confederaţiile implicate;  

iii) taxa datorată în legătură cu meciurile jucate între Membrii afiliaţi la Confederaţii 
diferite, pe teritoriul unei Confederaţii terţe, constituie doar 1%, restul de 1%, urmând să 
fie achitat direct Confederaţiei pe teritoriul căreia a fost jucat meciul.   

d) Extrasul din cont trebuie să conţină toate cifrele necesare care reflectă totalitatea 
veniturilor, precum şi toate impozite sau taxe deduse din acestea. Suma totală a deducerilor 
nu trebuie să depăşească 30% din totalul veniturilor obţinute. 

e) Indiferent de rezultatele financiare ale meciului, contribuţia care urmează a fi achitată 
FIFA va fi de cel puţin 500 CHF (Franci Elveţieni).  

f) Extrasul din cont şi suma datorată vor fi trimise către FIFA în termen de 60 de zile de la 
data meciului. Extrasul din cont va fi prezentat pe formularul Oficial, conform Anexei E. 

2. Taxele Confederaţiei şi taxele de Membru 

a) Confederaţiile şi Membrii pot cere propriile taxe, independent de taxele FIFA, în 
conformitate cu Statutele şi regulamentele proprii.  

b) Confederaţiile şi Membrii vor publica schema taxelor aplicabile pentru Meciurile 
Internaţionale, precum şi procedurile şi perioadele de timp pentru plata acestor taxe.  

14 Sancţiuni  

a) Orice încălcare a prevederilor prezentului Reglement se sancţionează în conformitate 
cu Codul de Disciplină FIFA şi/sau Statutul FIFA. 

15 Limbile oficiale  

1. Prezentul Regulament a fost întocmit în cele patru limbi oficiale ale FIFA (engleză, 
franceză, spaniolă şi germană).  

2. În eventualitatea unor discrepanţe între cele patru texte, versiunea în limba engleză va 
avea prioritate.  

 



16 Dispoziţii tranzitorii şi intrarea în vigoare  

1. Prevederile prezentului Regulament care se referă la taxele ce urmează a fi achitate de 
către Membrii la FIFA în legătură cu Meciurile Internaţionale „A” (a se vedea art. 4 alin. 9, art. 
13 alin. 1 şi Anexa E) vor fi aplicabile de la 1 ianuarie 2015.  

2. Prezentul Regulament a fost aprobat de către Comitetul Executiv al FIFA la 21 martie 2014 
şi intră în vigoare la 1 mai 2014. 
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B Meciurile Internaţionale de Nivelul 2 
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Tipul meciului/competiției 
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de 

către 

Membrul 
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către 
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(Confederațiile) 

care nu este 
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către de către 
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Prima echipă 
din Echipa 
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X 

În cazul mai multor 
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Abrevieri 
Reg.Conf.  procesul de autorizare/notificare urmează a fi stabilit conform regulamentului Confederației Principalele Reg. ale  

 

Cazul unei singure Confederaţii: Toate echipele participante aparţin aceleiaşi Confederaţii şi meciul/competiţia are loc pe teritoriul acelei  

Confederaţii. 

 

Cazul mai multor Confederaţii: Echipele participante aparţin diferitor Confederaţii sau echipele unei Confederații joacă pe teritoriul altei 
Confederații. 



Formular de cerere 
pentru găzduirea unui Meci Internaţional 

sau a unei Competiţii de nivelul 1 

 
Preambul: 

 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 4 şi conform condiţiilor stipulate în art. 6, 7 şi 10 din 
Regulamentului FIFA care reglementează meciurile internaţionale, un Membru pe teritoriului 
căruia urmează a fi jucat un Meci Internaţional sau o competiţie de nivelul 1 trebuie să obţină 
autorizarea prealabilă din partea FIFA şi din partea Confederaţiei căreia îi este afiliat. 

 

Solicitantul este Membru FIFA şi intenţionează să găzduiască un Meci Internaţional 
sau o competiţie de nivelul 1 pe teritoriul său. Respectiv, solicitantul 

 

………………………………………………………………………………….,  
(Numele Membrului FIFA, denumit în continuare “solicitant“) 

 
Prezintă următoarele 
 

Solicitare de autorizare 
A Meciului Internaţional sau a competiţiei de nivelul 1 

 
Pentru a găzdui următorului Meci Internaţional sau a competiţiei de nivelul 1: 

 

Descriere: ………………………………………………………………………………….. 
(Descrierea/denumirea Meciului Internaţional sau a competiţiei de nivelul 1. Dacă 
solicitarea de faţă se referă la o competiţie, ataşaţi orarul meciurilor şi regulamentul 
competiţiei) 

 

organizat de către: 

 
Numele:         …………………………………………………………………………………..  

(Numele părţii responsabile pentru promovarea şi organizarea Meciului 
Internaţional sau a Competiţiei de nivelul 1, precum ar fi Membrul FIFA sau Agentul 
de meci FIFA, etc. În cazul unei agent de meci terţă parte, vă rugăm să oferiţi 
informație privind licenţierea mai jos) 

 

este un agent de meci licenţiat de FIFA                      nu  este un agent de meci licenţiat 
         de FIFA  

 
Echipe:   1. …………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………  
(În cazul în care solicitarea de faţă se referă la o competiţie, includeţi 
detaliile cu privire la echipe în orarul meciurilor) 

 
 
 
Data: ………………………………………………………………………………….. 

(Data la care urmează a fi jucat Meciul Internaţional de nivelul 1. În cazul în care solicitarea 
de faţă se referă la o competiţie, indicaţi datele în orarul meciurilor) 

 

Arbitru   1. …………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………… 
5. …………………………………………………………………………… 
(Numele complet şi naţionalitatea arbitrilor şi arbitrilor asistenţi, în 



conformitate cu Lista curentă a FIFA a Arbitrilor Internaţionali. În cazul în 
care solicitarea de faţă de referă la competiţie, indicaţi toţi arbitrii şi arbitrii 
asistenţi din orarul meciurilor. Dacă, din diferite motive, arbitrii indicaţi mai 
sus sunt înlocuiţi, echipele participante trebuie să fie informate, iar motivele 
schimbării să fie documentate într-un raport semnat de către un oficial 
autorizat al membrului şi prezentate Confederaţiei (Confederaţiilor) şi FIFA). 
 
Arbitrii desemnaţi de către: 
 
Membru:.......................................................................................................... 
 
Persoana 
Responsabilă:............................................................................................. 
(Indicaţi numele persoanei (persoanelor) responsabile pentru desemnarea 
arbitrilor indicaţi în listă.) 

 
Stadion  …………………………………………………………………………… 

(Denumirea şi locaţia stadionului, pe suprafaţa căruia urmează a fi jucat Meciul 
Internaţional de nivelul 1. În cazul în care solicitarea de faţă se referă la o competiţie, 
includeţi toate locaţiile indicate în orarul meciurilor) 

 
 
Pentru Meciul Internaţional „A” sau competiţie, la prezentarea acestor documente la FIFA pentru 
autorizare finală, Membrul gazdă va include: 

 Un formular de cerere pentru participare la meci Internaţional sau competiţie pentru fiecare 
Membru participant 

  Autorizarea pentru fiecare Confederaţie implicată. 
 

Pentru un Meci Internaţional cu participarea unei Echipe Comune, la prezentarea acestor 
documente la FIFA pentru autorizare finală, Membrul gazdă va include: 

 Autorizarea tuturor Membrilor la care sunt înregistraţi jucătorii participanţi 
  Autorizarea pentru fiecare Confederaţie implicată. 

 
 
Semnatarul  confirmă în mod explicit că au fost respectate cerinţele Regulamentului FIFA 
privind Meciurile Internaţionale pentru găzduirea Meciului Internaţional sau a competiţiei de 
nivelul 1.  

 

………………………………………………………… 
(Locul şi data) 
 
…………………………………………………………… 
(Numele şi funcţia semnatarului) 

 

 
............................................................................................ 
(Semnătura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formular de cerere 
pentru găzduirea unui Meci Internaţional sau a unei Competiţii de nivelul 2 

(necesară pentru meciurile sau competiţiile la care participă mai multe Confederaţii) 

 
Preambul: 

 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 4 şi conform condiţiilor stipulate în art. 6, 8 şi 11 din 
Regulamentului FIFA care reglementează meciurile internaţionale, un Membru pe teritoriului 
căruia urmează a fi jucat un Meci Internaţional sau o competiţie de nivelul 2 trebuie să obţină 
autorizarea prealabilă din partea FIFA şi din partea Confederaţiei căreia îi este afiliat. 

 

Solicitantul este Membru FIFA şi intenţionează să găzduiască un Meci Internaţional 
sau o competiţie de nivelul 2 pe teritoriul său. Respectiv, solicitantul 

 

………………………………………………………………………………….,  
(Numele Membrului FIFA, denumit în continuare “solicitant“) 

 
Prezintă următoarele 
 

Solicitare de autorizaţie 
A Meciului Internaţional sau a competiţiei de nivelul 2 

 
Pentru a găzdui următorului Meci Internaţional sau a competiţiei de nivelul 2: 

 

Descriere: ………………………………………………………………………………….. 
(Descrierea/denumirea Meciului Internaţional sau a competiţiei de nivelul 2. Dacă 
solicitarea de faţă se referă la o competiţie, ataşaţi orarul meciurilor şi regulamentul 
competiţiei) 

 

organizat de către: 

 
Numele:         …………………………………………………………………………………..  

(Numele părţii responsabile pentru promovarea şi organizarea Meciului 
Internaţional sau a Competiţiei de nivelul 2, precum ar fi Membrul FIFA sau Agentul 
de meci FIFA, etc. În cazul unei agent de meci terţă parte, vă rugăm să oferiţi 
informație privind licenţierea mai jos) 

 

           este un agent de meci licenţiat de FIFA             nu  este un agent de meci licenţiat de FIFA 
 
Echipe:   1. …………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………  
(În cazul în care solicitarea de faţă se referă la o competiţie, includeţi 
detaliile cu privire la echipe în orarul meciurilor) 

 
 
 
Data: ………………………………………………………………………………….. 

(Data la care urmează a fi jucat Meciul Internaţional de nivelul 2. În cazul în care solicitarea 
de faţă se referă la o competiţie, indicaţi datele în orarul meciurilor) 

 
Arbitru   1. …………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………… 
5. …………………………………………………………………………… 
(Numele complet şi naţionalitatea arbitrilor şi arbitrilor asistenţi, în 
conformitate cu Lista curentă a FIFA a Arbitrilor Internaţionali. În cazul în 



care solicitarea de faţă de referă la competiţie, indicaţi toţi arbitrii şi arbitrii 
asistenţi din orarul meciurilor. Dacă, din diferite motive, arbitrii indicaţi mai 
sus sunt înlocuiţi, echipele participante trebuie să fie informate, iar motivele 
schimbării să fie documentate într-un raport semnat de către un oficial 
autorizat al membrului şi prezentate Confederaţiei (Confederaţiilor) şi FIFA). 
 
Arbitrii desemnaţi de către: 
 
Membru:.......................................................................................................... 
 
Persoana 
Responsabilă:............................................................................................. 
(Indicaţi numele persoanei (persoanelor) responsabile pentru desemnarea 
arbitrilor indicaţi în listă.) 

 
Stadion  …………………………………………………………………………… 

(Denumirea şi locaţia stadionului, pe suprafaţa căruia urmează a fi jucat Meciul 
Internaţional de nivelul 2. În cazul în care solicitarea de faţă se referă la o competiţie, 
includeţi toate locaţiile indicate în orarul meciurilor) 

 
Semnatarul  confirmă în mod explicit că au fost respectate cerinţele Regulamentului FIFA 
privind Meciurile Internaţionale pentru găzduirea Meciului Internaţional de nivelul 2  sau a 
competiţiei în care participă mai multe Confederaţii (marcaţi fiecare casetă).  

 
Membrul gazdă prezintă cererea pentru participare la un Meci Internaţional sau la 
competiţie pentru fiecare Membru participant 

 
    Membrul gazdă prezintă autorizarea fiecărei Confederaţii implicate care nu este gazdă. 
 
 

 

………………………………………………………… 
(Locul şi data) 
 
…………………………………………………………… 
(Numele şi funcţia semnatarului) 

 

 
............................................................................................ 
(Semnătura) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formular de Cererea pentru participare 
 la un Meci Internaţional sau o competiţie de nivelul 1  

 
 
 
Preambul: 

 

În conformitate cu prevederile articolului 6 alin.1 coroborat cu art. 7 din Regulamentul FIFA 
privind meciurile internaţionale, toate Meciurile Internaţionale trebuie să fie autorizate de 
către membrii cărora le sînt afiliate echipele participante. 

 

Solicitantul este Membru FIFA şi intenţionează să participe la un Meci Internaţional sau o 
competiţie. Respectiv, solicitantul 

 

…………………………………………………………………………………., 
(Numele Membrului FIFA, denumit în continuare “solicitant“) 

 

Prezintă următoarele 
Solicitare de autorizare 

A Meciului Internaţional sau a competiţiei de nivelul 1 
 
Pentru a participa la Meciul Internaţional sau o competiţie de nivelul 1: 

 

Descriere: ………………………………………………………………………………….. 
(Descrierea/denumirea Meciului Internaţional sau a competiţiei de nivelul 1.) 

 

organizat de către: 

 
Numele:         …………………………………………………………………………………..  

(Numele părţii responsabile pentru promovarea şi organizarea Meciului 
Internaţional sau a Competiţiei de nivelul 1, precum ar fi Membrul FIFA sau Agentul 
de meci FIFA, etc.)  

 
Pe teritoriul 
Membrului:   ……………………………………………………………………………  

(Denumirea Membrului FIFA pe al cărui teritoriu urmează a fi jucat Meciul 
Internaţional de nivelul 1) 

 
Echipe:   1. …………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………  
(Denumirile echipelor care participă în Meciul Internaţional de nivelul 1. În 
cazul în care solicitarea de faţă se referă la o competiţie, includeţi doar 
echipa proprie.) 

 
 
 
Data (Datele): ………………………………………………………………………………….. 

(Data la care urmează a fi jucat Meciul Internaţional de nivelul 1. În cazul în care solicitarea 
de faţă se referă la o competiţie, indicaţi datele.) 

 
Şeful delegaţiei: ….....…………………………………………………………. 

             
….....……………………………………………………………… 
                                               
……………………………………………………………………. 
                            
….....……………………………………………………………… 



(Numele şi informaţia de contact a şefului delegaţiei. Şeful delegaţiei va fi o persoană fizică care 
va fi responsabilă pentru delegaţia oficială de deplasare a fiecărei echipe a Membrului participant 
la Meciul Internaţional sau la competiţie) 

 
 
Formularul de faţă urmează a fi prezentat Confederaţiei căreia Membrul respectiv este afiliat cu 

cel puţin 21 de zile înainte de data Meciului Internaţional sau a competiţiei respective.  După ce 
o astfel de autorizare a fost eliberată Confederaţiei, Membrul va prezenta acest formular 
şi autorizarea eliberată Confederaţiei la care este afiliat către Membrul pe al cărui 
teritoriu este planificat Meciul Internaţional  sau competiţia. 
 
 
 
 
Semnatarul  confirmă în mod explicit că au fost respectate cerinţele Regulamentului FIFA 
privind Meciurile Internaţionale.  

 

………………………………………………………… 
(Locul şi data) 
 
…………………………………………………………… 
(Numele şi funcţia semnatarului) 

 

 
............................................................................................ 
(Semnătura) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formular de Cererea pentru participare 
 la un Meci Internaţional sau o competiţie de nivelul 2  

(necesară pentru meciurile sau competiţiile la care participă mai multe Confederaţii) 
 
 
 
Preambul: 

 

În conformitate cu prevederile articolului 6 alin.2 coroborat cu art. 8 din Regulamentul FIFA 
privind meciurile internaţionale, toate Meciurile Internaţionale trebuie să fie autorizate de 
către membrii cărora le sînt afiliate echipele participante. 

 

Solicitantul este Membru FIFA şi intenţionează să participe în cadrul unui Meci Internaţional 
sau a competiţiei. Respectiv, solicitantul 

 

…………………………………………………………………………………., 
(Numele Membrului FIFA, denumit în continuare “solicitant“) 

 

Prezintă următoarele 
Solicitare de autorizare 

a Meciului Internaţional sau a competiţiei de nivelul 2 
 
Pentru una din echipele afiliate să participe la următorul Meci Internaţional sau competiţie: 

 

Descriere: ………………………………………………………………………………….. 
(Descrierea/denumirea Meciului Internaţional sau a competiţiei de nivelul 2.) 

 

organizat de către: 

 

Numele:         …………………………………………………………………………………..  
(Numele părţii responsabile pentru promovarea şi organizarea Meciului 
Internaţional sau a Competiţiei de nivelul 2, precum ar fi Membrul FIFA sau Agentul 
de meci FIFA, etc.)  

 
Pe teritoriul 
Membrului:   ……………………………………………………………………………  

(Denumirea Membrului FIFA pe al cărui teritoriu urmează a fi jucat Meciul 
Internaţional de nivelul 2) 

 
Echipe:   1. …………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………  
(Denumirile echipelor care participă în Meciul Internaţional de nivelul 2. În 
cazul în care solicitarea de faţă se referă la o competiţie, includeţi doar 
echipa (echipele) sau clubul (cluburile) afiliate la asociaţia proprie.) 

 
 
 
Data (Datele): ………………………………………………………………………………….. 

(Data la care urmează a fi jucat Meciul Internaţional de nivelul 2. În cazul în care solicitarea 
de faţă se referă la o competiţie, indicaţi datele.) 

 
Şeful delegaţiei: ….....…………………………………………………………. 

          
….....……………………………………………………………… 
                             
….....……………………………………………………………… 

                             



(Numele şi informaţia de contact a şefului delegaţiei. Şeful delegaţiei va fi o persoană fizică care 
va fi responsabilă pentru delegaţia oficială de deplasare a fiecărei echipe a Membrului participant 
la Meciul Internaţional sau la competiţie) 

 
 
Formularul de faţă urmează a fi prezentat Confederaţiei căreia Membrul respectiv este afiliat cu 

cel puţin 21 de zile înainte de data Meciului Internaţional sau a competiţiei respective.  După ce 
o astfel de autorizare a fost eliberată Confederaţiei, Membrul va prezenta acest formular 
şi autorizarea eliberată Confederaţiei la care este afiliat către Membrul pe al cărui 
teritoriu este planificat Meciul Internaţional  sau competiţia. 
 
 

 
 
Semnatarul  confirmă în mod explicit că au fost respectate cerinţele Regulamentului FIFA 
privind Meciurile Internaţionale.  

 

………………………………………………………… 
(Locul şi data) 
 
…………………………………………………………… 
(Numele şi funcţia semnatarului) 

 

 
............................................................................................ 
(Semnătura) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Formularul de raportare 

 
Preambul: 

 

În conformitate cu prevederile art. 12 din Regulamentul FIFA privind meciurile internaţionale, un  
Membru     FIFA,  pe   teritoriului  căruia  a  fost  jucat  un  Meci Internaţional „A”, trebuie să 
prezinte Secretariatului General FIFA un raport cu informaţii relevante timp de 48 de ore. 

 

În mod corespunzător, următorul  

Raport  

Este prezentat Secretariatului General FIFA 

 

 
Descriere:    ………………………………………………………………………………….. 

(Descrierea/Denumirea Meciului Internaţional “A“) 
 
 
 
Data:             ………………………………………………………………………………….. 

(Data când a avut loc Meciul Internaţional “A“) 
 
 
 
Organizat de către 

 
Numele:          …………………………………………………………………………………..  

(Numele părţii responsabile de promovarea şi organizarea Meciului Internaţional 
“A“) 

 
 
 
între următoarele 

 
 
 
Echipe               1. …………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………… 
(Denumirile echipelor care au participat la Meciul Internaţional “A“) 

 

Scorul final:         …………………………………………………………………………… 
(Scorul final al Meciului Internaţional “A“) 

 
 
 
Arbitru            ………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 

(Numele şi naţionalitatea arbitrului) 

 
Arbitri            1. …………………………………………………………………………… 
Asistenți        2. …………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………… 

(Numele şi naţionalitatea arbitrilor asistenți) 
 
Prin prezenta partea semnatară confirmă corectitudinea declaraţiilor menţionate mai sus. 
Suplimentar, pentru a îndeplini condiţiile prevăzute în art. 12 al Regulamentului FIFA privind 
meciurile internaţionale, semnatarul confirmă următoarele documente adiţionale (marcaţi fiecare 



casetă): 
 
  Lista jucătorilor fiecărei echipe 
 
     
  Raportul arbitrului semnat de către arbitrul meciului 
 
 
 
…………………………………………………………… 
(Numele membrului FIFA) 

 

…………………………………………………………… 
(Locul şi data) 

 

…………………………………………………………… 
(Numele şi funcţia semnatarului) 

 
 
 
............................................................................................ 

(Semnătura) 

 


