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DEFINIŢII
În sensul prezentului Regulament, termenii de mai jos au următorul înţeles:
1. FIFA: Federația Internaționala de Fotbal Asociație (Fédération Internationale de
Football Association).
2. UEFA: Uniunea Europeana a Asociațiilor de Fotbal (Union of European Football
Associations).
3. FMF: Federația Moldoveneasca de Fotbal.
4. Asociația Națională: membru al FIFA, care reglementează activitatea fotbalistică pe
un anumit teritoriu.
5. Asociații teritoriale: Asociații raionale, regionale, municipale membri FMF.
6. Fotbal competițional: fotbalul asociației organizat sub egida FIFA, a confederațiilor
sau a federațiilor naționale sau autorizat de acestea.
7. Meciuri oficiale: meciuri jucate în cadrul Campionatului și Cupei R. Moldova la fotbal
organizat de FMF, precum și campionatele internaționale pentru cluburi sau echipe
naționale, organizate de FIFA, UEFA, dar care nu includ meciuri amicale.
8. Perioadă competițională: Perioadă cuprinsă între primul şi ultimul joc oficial de
campionat, conform programului de campionat aprobat de Comitetul Executiv al FMF.
9. Sezon sportiv (pentru Divizia Națională, Divizia A, Divizia B) este perioada cuprinsă
între data de 1ianuarie a anului în curs şi data de 31 decembrie a anului corespunzător.
Sezonul sportiv (competiții pentru femei, copii și juniori): perioada de timp de la 1
iulie a anului curent până la 30 iunie a anului următor.
10. Perioada de înregistrare/legitimare: perioada în care se efectuează înregistrarea
jucătorilor pentru participarea la competiții desfășurate sub egida FMF.
11. Înregistrare/Legitimare: operațiunea de înscriere a jucătorului la FMF care acordă
jucătorului de fotbal dreptul de a participa la competiții de fotbal, sub egida FMF și
care conține detalii despre un jucător, care include:
- data începerii înregistrării;
- numele complet al jucătorului;
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- data nașterii, sexul, naționalitatea și
- denumirea clubului la care jucătorul va juca;

statutul

de

amator

sau

profesionist;

- categoria clubului la momentul înregistrării;
- ID-ul FMF al jucătorului;
- ID-ui FIFA al jucătorului.
12. Înregistrarea contractului de muncă al unui jucător de fotbal: înregistrarea unui
jucător de fotbal la un club de fotbal este operaţiunea de avizare/înscriere a contractului
de muncă a jucătorului în evidența FMF în conformitate cu prezentul Regulament
pentru a confirma relațiile de muncă și de altă natură dintre un club de fotbal și un
jucător de fotbal, care sunt supuse regulilor de reglementare și a altor documente ale
FIFA, UEFA, FMF, precum și determinarea statutul corespunzător al unui jucător de
fotbal.
13. Sistemul electronic intern de înregistrare a jucătorilor: un sistem informațional
electronic online în care se face înregistrarea tuturor jucătorilor participanți la
competițiile FMF. Sistemul electronic de înregistrare este conectat la FIFA
Connect System prin intermediul interfeței de programare automată („API”) pentru
a face schimb de informații în format electronic. Prin intermediul FIFA Connect
System API, sistemul de înregistrare electronic a jucătorilor trebuie să ofere toate
informațiile despre înregistrarea tuturor jucătorilor de la vârsta de 12 ani și, în
special, trebuie să atribuie fiecărui jucător ID-ul FIFA.
14. FIFA ID: un număr de identificare unic la nivel mondial, atribuit de FIFA
Connect System fiecărui club, asociației și jucător.
15. FMF ID: un număr de identificare unic la nivel național, atribuit de COMET FMF
fiecărui club și jucător.
16. Jucător: oricare sportiv care practică fotbalul și este legitimat regulamentar ca
jucător de fotbal.
17. Jucător junior: jucător cu vârstă cuprinsă între 10-19 ani, legitimat regulamentar ca
jucător de fotbal.
18. Minor: un jucător care nu a împlinit încă vârsta de 18 ani.
19. Perioada protejată: o perioadă de trei ani calendaristici de la intrarea în vigoare
a unui contract de muncă, când acest contract a fost încheiat cu un jucător
profesionist înaintea împlinirii vârstei de 28 de ani sau doi ani calendaristici de la
intrarea în vigoare a unui contract de muncă, când acest contract este încheiat cu un
jucător profesionist după împlinirea vârstei de 28 de ani.
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20. Club de fotbal:
internaționale.

structură sportivă participantă în competițiile naționale și

21. Fostul club: clubul pe care jucătorul îl părăseşte (la care a fost legitimate anterior).
22. Noul club: clubul căruia i se alătură jucătorul (la care se legitimează jucătorul).
23. Clubul cedent: clubul la care este legitimat jucătorul şi care este de acord cu
transferul acestuia la un alt club (clubul cesionar).
24. Clubul cesionar: clubul la care se transferă jucătorul de la clubul cedent.
25. Compensație de pregătire: suma compensatorie plătită pentru formarea și pregătirea
unui jucător de fotbal, determinată în conformitate cu prezentul Regulament.
26.Contribuție de solidaritate: sumă compensatorie calculată din îndemnizația de
transfer și repartizată cluburilor care au contribuit la formarea și pregătirea unui jucător
de fotbal, determinată în conformitate cu prezentul Regulament.
27. Indemnizație de transfer: suma convenită între clubul cedent și clubul cesionar
pentru transferul unui jucător.
28. Transfer: schimbarea înregistrării jucătorului de la un club la alt club.
29. Contract de transfer: un acord bilateral încheiat între cluburi profesioniste de fotbal
care definește procedura, termenii și condițiile pentru transferul unui jucător de fotbal
profesionist.
30. Contract de muncă: contractul în temeiul căruia jucătorul profesionist se obligă să
participe la procesul de instruire şi la jocuri oficiale în cadrul unui club în schimbul
acordării unor drepturi financiare și materiale.
31. Acord de joc: acordul de voință între un jucător amator şi un club având ca obiect
drepturile şi obligaţiile reciproce care decurg din practicarea jocului de fotbal în
antrenamente şi competiţii.
32. Centru de Pregătire: entitate juridică sportivă (club de fotbal, școală de fotbal, club
cu școală de fotbal, academie de fotbal, club cu academie de fotbal) al cărei obiectiv
principal este de a oferi jucătorilor pregătire pe termen lung, prin furnizarea facilităților
și a infrastructurii necesare, care asigură procesul de pregătire sportivă și participă la
competiții de fotbal.
33. Terță parte: orice persoană fizică sau juridică, alta decât jucătorul, cele două cluburi
care transferă un jucător de la unul la celălalt sau orice alt club la care jucătorul a fost
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legitimate în trecut.
34. Sistemul electronic de transfer intern: un sistem electronic de informații online cu
capacitatea de a administra și monitoriza toate transferurile naționale din interiorul
FMF, în conformitate cu principiile modelului implementat la nivel internațional prin
intermediul Transfer Matching System (TMS). Sistemul trebuie să conțină numele
complet, genul, naționalitatea, data nașterii și ID-ul FIFA al jucătorului, statutul
jucătorului, numele și ID-ul FIFA a celor două cluburi implicate, precum și orice plăți
între cluburi, dacă ele există.
Sistemul electronic de transfer intern trebuie să fie conectat la sistemul internațional de
înregistrare electronică a FMF și la API-ul FIFA Connect System pentru a face schimb
de informații în format electronic.
35. Bridge Transfer: două transferuri consecutive, naționale sau internaționale, ale
aceluiași jucător între care există o legătură, și care presupune înregistrarea jucătorului
la un clubul intermediar pentru a ocoli aplicarea regulamentelor sau legilor relevante
și / sau a înșela o altă persoană sau entitate.
Notă:
Termenii referitori la masculin se aplică și pentru genul feminin.
Termenii folosiți la singular pot avea sens de plural și invers.
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CAPITOLUL 1. DISPOZIȚII GENERALE
Articolul 1. Domeniul de reglementare
1.
Prezentul Regulament stabilește și reglementează relațiile în domeniul:
a)

statutul jucătorilor înregistrați la cluburile de fotbal care participă la competițiile
desfășurate de FMF;

b)

înregistrarea/legitimarea jucătorilor la cluburile care participă la competițiile
desfășurate de FMF;

c)

încheierea, modificarea și rezilierea unui contract de muncă între un jucător de
fotbal profesionist și un club, asigurând executarea corespunzătoare a acestuia de
către părți;

d)

transferul pe plan național al jucătorilor de fotbal între cluburile de fotbal afiliate și
neafiliate la FMF, participante în competițiile desfășurate sub egida FMF;

e)

compensarea cheltuielilor cluburilor de fotbal și a centrelor de pregătire care
participă la competiții desfășurate sub egida FMF pentru formarea și pregătirea
jucătorilor de fotbal;

f)

soluționarea litigiilor între entitățile de fotbal;

g)

aplicarea sancțiunilor sportive pentru încălcarea prezentului Regulament;

h)

punerea la dispoziţia echipelor naţionale a jucătorilor.

2.
Dispoziţiile acestui regulament sunt obligatorii pentru toate cluburile participante în
competițiile desfășurate sub egida FMF;, jucători, antrenori, intermediari, orice litigii
urmând să fie soluţionate pe baza aplicării acestor reglementări.
3.
În cazul în care dispozițiile prezentului Regulament nu reglementează anumite
situații, se vor aplica, în mod corespunzător, reglementările FIFA/UEFA în materie,
și în mod auxiliar legislația Republicii Moldova.
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CAPITOLUL 2. STATUTUL JUCATORULUI
Articolul 2. Jucători amatori și profesioniști
1.
Un jucător de fotbal care participă la competiții desfășurate sub egida FMF poate avea statut
de amator sau de profesionist.
2.
Un jucător profesionist este un jucător de fotbal care a încheiat un contract de muncă în
formă scrisă cu un club și primește remunerație pentru activitatea sa, în excesul compensației
pentru cheltuielile efective ale jucătorului legate de pregătirea și participarea la competițiile
de fotbal.
Jucătorii care nu cad sub incidența prezentului articol sunt amatori.
3.
Jucătorii cluburilor din cadrul Diviziei Naționale pot avea atât statut de profesionist cât și cel
de amator. Astfel cluburile participante în cadrul Diviziei Naționale au dreptul să aibă în
componența
sa
atât
jucători
profesioniști
cât
și
jucători
amatori.
Pentru jucătorii amatori se fixează limita de vârstă de 21 ani, astfel, după atingerea
jucătorului a vârstei de 21 ani, cluburile sunt obligate să semneze contracte de muncă cu
statut de profesionist cu orice jucător pe care urmează să îl legitimeze în perioada de
înregistrare imediat următoare după atingerea jucătorului vârstei de 21 de ani.
Jucătorii cluburilor din cadrul Diviziei A pot avea atât statut de profesionist cât și cel de
amator. Astfel cluburile participante în cadrul Diviziei A au dreptul să aibă în componența sa
atât jucători profesioniști, (pe bază de contract de muncă după modelul aprobat de FMF), cât
și jucători amatori.
Jucătorii cluburilor din Divizia B au statut de amatori.
4.
Cheltuielile de călătorie, de cazare, de alimentație, de asigurare, de echipament și alte
cheltuieli suportate de jucător în interesul clubului, legate de pregătirea și participarea la
competiții, sunt rambursate de către club jucătorului, fără ca prin aceasta să se pună în
pericol statutul de amator al unui jucător.
5.
Statutul jucătorului va fi stabilit de către FMF în baza registrelor jucătorilor amatori, a
acordurilor de joc și respectiv, in baza contractelor de muncă încheiate între cluburi și
jucătorii profesioniști.
6.
Orice litigiu intern privind statutul unui jucător va fi soluționat de Comitetul judiciar
competent prevăzut de Statutul FMF (Comitetul de Disciplină, Comitetul de Apel, Curtea de
Arbitraj Sportiv și Mediere în Fotbal).
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Articolul 3. Redobândirea statutului de amator
1.
Un jucător de fotbal înregistrat ca profesionist nu poate intra pe teren ca amator în termen
de 30 (treizeci) de zile de la ultima sa apariție (intrare în teren) într-un meci oficial ca
fotbalist profesionist.
2.
Redobândirea statutului de amator este posibilă, cu respectarea prevederilor alineatului (1)
de mai sus, numai după încetarea efectului contractului de muncă al jucătorului
profesionist cu clubul de fotbal la care este legitimat.
3.
Clubul la care jucătorul a fost anterior înregistrat ca profesionist nu are dreptul la nici o
compensaţie din partea clubului la care jucătorul este ulterior înregistrat, după
redobândirea statutului de amator, cu excepția prevederilor alineatului (4) de mai jos.
4.
Dacă în termen de 30 de luni de la data redobândirii statutului de amator, un jucător de
fotbal este reînregistrat ca profesionist, noul său club de fotbal va plăti clubului, la care
jucătorul a fost înregistrat înainte de restabilirea statutului de amator, compensația pentru
pregătire, conform prevederilor prezentului Regulament.

Articolul 4. Încetarea activității
1.
Un jucător profesionist care își încheie activitatea după expirarea contractului de muncă
cu un club sau după încetarea contractului de muncă prin acordul părților va rămâne
înregistrat la FMF timp de treizeci (30) de luni pentru ultimul său club de fotbal cu care
și-a încheiat ultimul contract de muncă. Această perioadă este calculată din ziua în care
jucătorul profesionist a participat la ultimul său meci oficial pentru clubul său.
2.
În cazul în care un jucător care și-a încheiat cariera de fotbal profesionist, este înregistrat
la un nou club de fotbal în perioada prevăzută la alineatul (1) din prezentul articol, fostul
club de fotbal are dreptul la compensație pentru pregătire în conformitate cu prezentul
Regulament. După expirarea perioadei prevăzute la alineatul (1) al prezentul articol, fostul
club de fotbal nu va avea dreptul la nici o compensație.
3.
Un jucător de fotbal amator care și-a încheiat activitatea de fotbal va rămâne înregistrat la
FMF timp de treizeci (30) de luni pentru ultimul său club.
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CAPITOL 3. LEGITIMAREA
Articolul 5. Legitimarea jucătorilor
1.
Pentru a evolua pentru un club ca profesionist sau amator, un jucător de fotbal trebuie să
fie înregistrat și legitimat la FMF.
Legitimarea reprezintă operațiunea obligatorie de recunoaștere de către FMF a dreptului
de joc a jucătorilor pentru un anumit club sau centru de pregătire în cadrul competiției de
Campionat.
Doar jucătorii înregistrați electronic și identificați cu un ID FIFA și un ID FMF sunt
eligibili
să
participe
la
competiții
organizate
sub
egida
FMF.
Prin actul înregistrării și legitimării, jucătorul este de acord să respecte Statutul,
Regulamentele, jurisdicția și deciziile CAS Lausanne, FIFA, UEFA, FMF.
2.
Legitimarea jucătorilor la un club de fotbal sau centru de pregătire care participă la
competiții desfășurate sub egida FMF este permisă în următoarele condiții:
a) jucătorul nu a fost niciodată legitimat la un club de fotbal sau centru de pregătire a
vreunei asociații naționale;
b)
transferul jucătorului de la un club sau centru de pregătire care participă la
competițiile FMF la un alt club sau centru de pregătire care participă la competițiile FMF,
în conformitate cu prevederile prezentului Regulament;
c) în caz de transfer internațional, Asociația Națională a fostului club a transmis către
FMF Certificatul de Transfer Internațional (CTI) al jucătorului solicitat de club în baza
procedurii sistemului TMS, în conformitate cu prevederile Regulamentului FIFA pentru
Statutul și Transferul Jucătorilor.
3.
Un jucător poate fi legitimat la un singur club în aceeaşi perioadă de timp. Jucătorul care
a încălcat această prevedere va fi sancționat în conformitate cu prevederile prezentului
Regulament.
4.
Jucătorul profesionist care este legitimat pentru o echipă de seniori din Divizia Națională
sau Divizia A nu poate fi legitimat simultan pentru o echipă care participă în cadrul
campionatului de fotbal organizat de asociațiile teritoriale de profil fotbalistic. Jucătorul
care a încălcat această prevedere va fi sancționat în conformitate cu prevederile
prezentului Regulament.
5.
Jucătorul de fotbal care deţine concomitent cetăţenia Republicii Moldova şi cetăţenia unui
alt stat, poate fi legitimat în campionat ca jucător moldovean. În cazul în care un asemenea
jucător a evoluat sau a fost convocat în echipa naţională a unei alte ţări, a cărei cetăţenie o
deţine sau a refuzat în scris să joace pentru echipa naţională a Republicii Moldova, acesta
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va putea fi legitimat în campionat doar ca jucător stranier, cu excepţia necesităţii
prezentării permisului de şedere în scop de muncă pe teritoriul Republicii Moldova
6.
Pe durata unui sezon sportiv, jucătorii de fotbal pot fi legitimați maximum la 3 (trei)
cluburi care participă la competițiile FMF. În această perioadă, jucătorul are dreptul să
evolueze în meciurile oficiale doar pentru 2 (două) cluburi. Excepție de la această regulă
sunt următoarele:
- un jucător care se transferă între două cluburi aparținând Asociațiilor Naționale cu
sezoane care se suprapun (de exemplu, începutul unui sezon în vară / toamnă, spre
deosebire de iarnă / primăvară);
- un jucător care se transferă între două cluburi care participă la competiții FMF cu
sezoane care se suprapun (de exemplu, sezonul în competiții de amatori nu coincide cu
sezonul în competiții profesionale);
- un jucător are dreptul de a juca în meciuri oficiale pentru un al treilea club în
respectivul sezon, dacă clubul la care este legitimat nu mai participa la competiție, in timpul
sezonului, din diferite motive (retragere, excludere din competiție, excludere din rândurile
membrilor FMF).
Astfel, în cazul aplicării excepțiilor, jucătorul poate participa la meciuri oficiale pentru
cel de-al treilea club pentru sezonul respectiv, cu condiția respectării obligațiilor
contractuale față de cluburile anterioare. În același timp, trebuie respectate dispozițiile
privind perioadele de înregistrare (articolul 7 din Prezentul Regulament), precum și cu
privire la durata minimă a unui contract de muncă (articolul 9.2 din Prezentul
Regulament).
În toate cazurile, integritatea competiției sportive trebuie luată în considerație. Astfel, un
jucător nu are dreptul să evolueze în meciurile oficiale pentru mai mult de 2 (două) cluburi
care concurează în același Campionat Național sau Cupă în același sezon.
7.
Înregistrarea jucătorilor se face în mod obligatoriu pe suport de hârtie și pe suport
electronic (prin intermediul programului electronic „COMET FMF”) conform regulilor de
utilizare şi instrucţiunilor tehnice stabilite şi aprobate de FMF.
8.
Pentru a participa în campionat cluburile sunt obligate să efectueze legitimarea jucătorilor
conform condiţiilor și programului de legitimare, stabilite de Departamentul Competiţii şi
cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.
9.
Legitimarea jucătorilor se va efectua în baza actelor prezentate precum e prevăzut de
Regulamentul Campionatului Republicii Moldova la Fotbal, Regulamentul Campionatului
Republicii Moldova la Fotbal Copii și Juniori, Regulamentul Campionatului Republicii
Moldova la Fotbal Feminin.
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10.
Contractele individuale de muncă ale jucătorilor profesioniști, anexele sau acordurile
adiționale la contractele individuale de muncă, acordurile de reziliere a contractelor
individuale de muncă, contractele de transfer sau împrumut, decizia organelor judiciare
FMF, decizia instanței de judecată se înregistrează obligatoriu la FMF (Departamentul de
Competiţii).
11.
Cluburile au obligaţia să înregistreze la FMF actele menţionate în termen de maxim 15
zile de la data încheierii sau emiterii acestora. În cazul neîndeplinirii obligației menționate
în prezentul punct, cluburile vor fi sancționate în conformitate cu prevederile prezentului
Regulament.
12.
Legitimarea jucătorilor se consideră efectuată prin eliberarea de către Departamentul de
Competiţii a cardului de plastic – legitimaţie; aprobarea prin semnătură a Tabelelor
Nominale de către persoana responsabilă a Departamentului de Competiţii al FMF;
reprezentantul clubului confirmă prin semnătură recepţionarea legitimaţiilor.
13.
Jucătorul căruia i s-a aplicat o sancțiune sportivă sub formă de suspendare poate fi
legitimat la un club de fotbal dar nu poate participa la competiții organizate sub egida
FMF
până
la
expirarea
perioadei
de
suspendare.
Un jucător de fotbal care a fost sancționat prin interdicția de desfășurare a oricărei
activități fotbalistice, nu poate fi legitimat la un nou club și nu poate participa la
competiții organizate sub egida FMF pe întreaga durată a interdicției.
14.
Jucătorii amatori pot fi legitimați maxim pentru un sezon fotbalistic.

Articol 5bis. Bridge Transfer
1.
Este interzis ca cluburile și jucătorii să fie implicați în bridge transfer.
2.
Se consideră, cu excepția cazului în care se stabilește contrariul, că dacă două transferuri
consecutive, naționale sau internaționale, ale aceluiași jucător se produc într-o perioadă de
16 săptămâni, părțile (cluburile și jucătorul) implicați în aceste două transferuri au
participat la un bridge transfer.
3.
Comitetul de Disciplină FMF poate aplica sancțiuni oricărei părți implicate într-un bridge
transfer.
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Articolul 6. Controlul medico-sportiv
1.
Pentru legitimarea jucătorilor este obligatoriu controlul medico-sportiv care
se
efectuează la unităţile medicale autorizate în acest scop: cabinete medico-sportive,
dispensare pentru sportivi, servicii de control medico-sportiv sau alte unităţi medicale de
specialitate sportivă autorizate.
În cazul jucătorilor din Divizia B, Campionatul Copii și Juniori precum și Fotbal Feminin
se acceptă certificatul medical (formularul 27/E, 95/E) eliberat de medicul de familie.
2.
Certificatul medical eliberat de unitățile medicale va fi valabil pentru o perioadă de
maxim șase luni. La expirarea termenului certificatului medical jucătorul este obligat să
treacă repetat controlul medico-sportiv și să obțină un nou certificat medical valabil pe
parcursul sezonului sportiv.
3.
Neefectuarea controlului medico-sportiv la expirarea certificatului medical atrage
suspendarea exercitării dreptului de joc al jucătorului respectiv, până la îndeplinirea
acestei cerinţe.
Cluburile au obligaţia să asigure programarea jucătorilor în vederea efectuării controlului
medico-sportiv, iar jucătorii sunt obligați să se prezinte la unitatea medico-sportivă pentru
efectuarea controlului medical, conform programării făcute de club.
4.
Certificatul medical eliberat de unitatea medico-sportivă va cuprinde:
a) data efectuării controlului medical;
b) semnătura şi parafa medicului specialist în medicină sportivă;
c) ştampila unităţii medicale în cadrul căreia s-a efectuat controlul.
5.
Certificatul medical trebuie să confirme faptul că jucătorul respectiv este apt pentru jocul de
fotbal, conținând mențiunea - admis.
6.
Jucătorul care nu va avea certificatul medical corespunzător nu va fi legitimat.

Articolul 7. Perioadele de înregistrare
1.
Jucătorii pot fi legitimați să joace la un club participant la competițiile sub egida FMF
numai în timpul uneia din cele două perioade de înregistrare/legitimare din fiecare sezon
sportiv, stabilite de către FMF.
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2.
FMF stabilește două perioade de înregistrare per sezon sportiv, în conformitate cu
următoarele principii:
a) Prima perioadă de înregistrare se va fixa înainte de începerea sezonului sportiv și nu
va depăși 12 săptămâni;
b) a doua perioadă de înregistrare se va fixă aproximativ la mijlocul sezonului sportiv și
nu va depăși 4 săptămâni.
Pentru competițiile Feminin, Copii și Juniori pot fi stabilite perioade diferite de
înregistrare.
Perioadele de înregistrare pentru fiecare sezon sportiv, cu specificarea datelor concrete,
sunt stipulate în Regulamentul Campionatului Republicii Moldova la Fotbal,
Regulamentul Campionatului Republicii Moldova la Fotbal Copii și Juniori,
Regulamentul Campionatului Republicii Moldova la Fotbal Feminin.
3.
Ca excepție, legitimarea jucătorilor se poate efectua în afara perioadei de înregistrare
corespunzătoare în următoarele cazuri și în perioada stabilită:
a) dacă clubul solicită Certificat de Transfer Internațional pentru jucătorul corespunzător
în perioada de înregistrare, iar primirea acestui certificat se produce în afara perioadei de
înregistrare;
b) în cazul expirării contractului de muncă al jucătorului profesionist sau al rezilierii
anticipate a acestuia până la sfârșitul perioadei de înregistrare - legitimarea este permisă
în termen de 45 (patruzeci și cinci) zile calendaristice după încheierea perioadei de
înregistrare;
c) în cazul retragerii din competiție, excluderii din competiție, excludere din rândurile
membrilor FMF a unui club de fotbal pentru care a fost înregistrat jucătorul de fotbal
corespunzător - legitimarea este posibilă pe tot parcursul anului cu excepția ultimelor
6 etape din campionatul respectiv.
d) În cazul în care cererea privind încetarea raporturilor contractuale de muncă a fost
înregistrată la Comitetul competent înaintea expirării perioadei de transfer, iar cererea a
fost admisă printr-o hotărâre irevocabilă și definitivă după terminarea perioadei de
înregistrare, jucătorii aflaţi într-o asemenea situaţie se pot legitima la un alt club şi în afara
perioadei de înregistrare.
Articolul 8. Pașaportul sportiv al jucătorului
1.
Pașaportul sportiv al jucătorului este principalul document folosit la transferuri pe baza
căruia sunt stabilite datele despre cariera sportivă a jucătorului și se calculează
compensațiile pentru pregătire și contribuția de solidaritate.
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Pentru fiecare jucător care urmează a fi transferat la o altă Asociație Națională, se
eliberează pașaportul sportiv care conține informații cronologice despre cluburile de
fotbal și centrele de pregătire pentru care jucătorul de fotbal a fost înregistrat începând cu
sezonul vârstei de 12 ani. Dacă ziua nașterii este între sezoane sportive, se indică clubul
la care a fost înregistrat în sezonul care a urmat după ziua de naștere.
2.
Pașaportul va include următoarea informație:
a) data nașterii jucătorului și naționalitatea;
b) cluburile și centrele de pregătire la care a fost înregistrat de la vârsta de 12 ani,
categoria cluburilor conform clasificării FIFA și statutul jucătorului la cluburile
respective (profesionist sau amator);
c) Asociația Națională la care este afiliat fiecare club și centru de pregătire .
3.
Pașaportul sportiv al jucătorului se eliberează în format electronic.
4.
FMF, după primirea pașaportul sportiv al jucătorului de la Asociația Națională de la care
urmează să fie transferat jucătorul respectiv, este obligată să transmită clubului la care
jucătorul urmează să fie înregistrat, pașaportul sportiv al acestuia care conține informații
detaliate despre acest jucător.
5.
FMF este obligată să elibereze pașaportul jucătorului, ce urmează să fie transferat peste
hotare, la solicitarea din partea Asociației Naționale care urmează să înregistreze pentru
clubul său afiliat jucătorul respectiv.
6.
Schimbarea și / sau adăugarea informațiilor înscrise anterior în pașaportul unui jucător de
fotbal se realizează de reprezentantul Comitetului Statutului și Transferului Jucătorului
al FMF, în conformitate cu actele care îi sunt puse la dispoziție și care reprezintă o bază
motivată pentru revizuirea înscrierilor din pașaport.
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CAPITOLUL 4. REGLEMENTAREA RAPORTULUI DE MUNCĂ
Articolul 9. Contractele jucătorilor profesioniști
1.
În conformitate cu Codul Muncii al Republicii Moldova și cu prevederile prezentului
Regulament, un club de fotbal încheie cu un jucător profesionist un contract de muncă, în
baza căruia jucătorul se obligă să participe la antrenamente și jocuri ale echipei de fotbal,
în schimbul acordării unor drepturi financiare și materiale. Clubul se obligă să asigure
jucătorului condiții necesare pentru desfășurarea activității fotbalistice, să-i achite salariul
și alte obligații financiare.
2.
Contractul de muncă între jucătorul profesionist și clubul de fotbal se încheie pentru o
perioadă determinată de timp.
Durata minimă a contractului de muncă al unui jucător profesionist poate fi de la data
intrării în vigoare până la sfârșitul perioadei competiționale în sezonul actual. În cazul
transferurilor temporare (împrumut) durata minimă a contractelor poate fi de la intrarea
lor în vigoare până la terminarea turului sau returului campionatului, după caz.
Durata maximă a unui contract de muncă pentru un jucător profesionist nu va depăși
termenul de 5 (cinci) ani de la data intrării în vigoare a acestuia.
Durata maximă a contractului de muncă încheiat cu un jucător cu vârsta sub 18
(optsprezece) ani nu va depăși termenul de 3 (trei) ani de la data intrării în vigoare a
acestuia.
Nu se acceptă spre înregistrare un contract de muncă cu un jucător cu vârsta sub 18
(optsprezece) ani, încheiat pe o perioadă mai mare de 3 (trei) ani, precum și un contract
de muncă încheiat pe o perioadă mai mare de 5 (cinci) ani.
3.
Conform prevederilor Codului Muncii al RM, clubul poate semna cu un jucător un
contract de muncă de la vârsta de 16 ani. De asemenea, un contract de muncă poate fi
semnat de la vârsta de15 ani, cu acordul scris al părinților sau al reprezentanților legali.
La semnarea contractului de muncă, jucătorul va primi statutul de non-amator
(profesionist).
4.
Un jucător profesionist nu are dreptul să încheie contracte de muncă cu mai multe
cluburi pentru aceeași perioadă, cu excepția cazurilor în care jucătorul este transferat
temporar pe bază de împrumut. În cazul dat, contractul de muncă cu clubul de bază se
suspendă pe perioada împrumutului.
5.
Un club care dorește să încheie un contract cu un jucător profesionist trebuie să
informeze în prealabil, în scris, clubul actual al jucătorului, înainte de a începe
negocierile cu acesta. Un jucător profesionist are dreptul să încheie un contract cu un alt
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club în cazul în care contractul cu clubul său actual a expirat sau va expira în termen de
șase luni.
6.
Un nou contract încheiat de jucător cu un alt club decât cel la care este legitimat, pentru
perioada următoare încetării raporturilor contractuale cu clubul său, nu trebuie să
cuprindă nicio clauză care ar împiedica sau prejudicia executarea contractului aflat în
derulare.
7.
Valabilitatea contractului de muncă nu poate fi determinată de rezultatele pozitive ale
examenului medical al jucătorului și /sau acordarea permisului de ședere pe teritoriul
Republica Moldova.
8.
Clauzele contractuale care acordă clubului timp suplimentar pentru a plăti datoriile
scadente (așa-numitele „perioade de grație”) sunt nule.
9.
Contractele încheiate de cluburi cu jucătorii își mențin valabilitatea în cazul schimbării
denumirii cluburilor.
10.
Clubul are responsabilitatea de a formula clar clauzele contractului. Orice ambiguitate
în formularea clauzelor contractuale va fi interpretată în detrimentul clubului.
11.
Modelul Contractului de muncă cu jucătorul profesionist este publicat pe pagina
oficială web a FMF - www.fmf.md.
Cluburile sunt obligate să încheie cu jucătorii, contractele de muncă, care să conțină
cerințele minime stipulate în contractul-modelul aprobat de FMF, sus-menționat. În
cazul neconcordanței dintre versiunea în limba de stat sau în limba rusă și traducerile
în alte limbi străine ale acestor contracte, prioritate va avea modelul în limba pe care o
posedă jucătorul.
În cazul în care contractele încheiate de cluburi nu vor întruni cerințele minime pentru
contractul cu jucătorul profesionist, stabilite de către FMF, contractele în cauză nu vor
fi înregistrate, iar jucătorul nu va fi legitimat până la înlăturarea neajunsurilor
susmenționate.
12.
Părțile la contract pot include, pe lângă cerințele minime a contractului de muncă cu
jucătorul profesionist și alte clauze contractuale, cu condiția ca acestea să nu
contravină Statutului, Regulamentelor, codurilor FMF și legislației în vigoare a
Republicii Moldova.
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Articolul 10. Înregistrarea contractelor de muncă
1.
Contractele individuale de muncă ale jucătorilor se înregistrează obligatoriu la FMF
(Departamentul de Competiții) și produc efecte în sensul legitimării dacă îndeplinesc în
mod cumulativ următoarele condiţii:
a) sunt încheiate în forma aprobată de FMF care să conțină cerințele minime stipulate în
contractul-modelul aprobat de FMF în 3 (trei) exemplare identice originale sau, după caz,
în 4 (patru) exemplare, dacă la semnarea contractului participă și intermediarul în fotbal,
dintre care un exemplar se va reţine la FMF, un exemplar revine clubului, un exemplar
revine jucătorului și, după caz, un exemplar revine intermediarului în fotbal;
b) sunt încheiate pentru o perioadă determinată, în conformitate cu art. 9.2 al prezentului
Regulament;
c) cuprind clauze cu caracter financiar (salariu, premii, îndemnizații, etc.) și obligația ca
salariul nu trebuie să fie mai mic decât salariul mediu pe economie la data încheierii
contractului, pentru durata normală a timpului de muncă care constituie 40 de ore pe
săptămână, și urmează a fi menţinut şi actualizat pe tot parcursul perioadei de valabilitate
a acestuia;
d) sunt semnate de părţi şi poartă ştampila clubului pe fiecare pagină, inclusiv semnătura
intermediarului pe fiecare pagină, dacă la încheierea contractului a participat
intermediarul şi este menţionat în contract.
e) clubul poate face dovada încetării raporturilor contractuale cu ultimul club la care a
fost legitimat jucătorul, prin prezentarea unui acord de transfer, de reziliere, copia
contractului de muncă cu ultimul club, unde e indicat termenul contractului sau
confirmarea din partea ultimului club referitor la expirarea raportului de muncă cu
jucătorul.
2.
În ziua semnării contractului de muncă, clubul este obligat să ofere jucătorului, sub
semnătură, un exemplar în original sau copie certificată a contractului de muncă, a
Anexei, Acordului Adițional, iar după înregistrarea acestora la FMF, originalul înregistrat
la FMF.
3.
În termen de maxim 15 zile calendaristice de la data legitimării jucătorului, clubul se
obligă să prezinte o confirmare semnată personal de jucător precum că a primit
exemplarul de contract individual de muncă în original și acordul adițional/anexa la
contractul individual de muncă dacă acestea există, precum și a eventualelor
amendamente sau modificări ale acestora. În caz de nerespectare clubul va fi sancționat în
conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
4.
În caz dacă clubul nu a înregistrat anexa/acordul adițional sau acordul de reziliere la
contractul individual de muncă, acestea pot fi înregistrate de către jucător la FMF în orice
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timp din momentul semnării acestora sau din momentul când a aflat că acestea nu au fost
înregistrate la FMF.
5.
Clubul este obligat
să prezinte la FMF spre înregistrare orice
modificări/completări/amendamente făcute la contractul individual de muncă și/sau la
anexă sau acordurile adiționale la contractele individuale de muncă în termen de 5 zile
lucrătoare de la introducerea modificărilor. În caz de nerespectarea a acestei prevederi
clubul va fi sancționat în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
6.
Acordurile privind prelungirea termenelor de valabilitate a contractelor individuale de
muncă a jucătorilor profesioniști sau de modificare a contractelor de muncă în sensul
prelungirii contractului se vor prezenta spre înregistrare la FMF, cel târziu cu 30 de zile
până la data la care expiră contractul de muncă de bază (al jucătorului). Totodată, acordul
privind prelungirea valabilităţii contractului individual de muncă, trebuie să cuprindă
prevederi privind actualizarea contractului de bază având în vedere cerinţele noi aprobate
de FMF privind contractele de muncă a jucătorilor profesioniști şi a situaţiei de fapt de la
momentul încheierii (de ex. daca se solicită prelungirea termenului contractului, acest
acord trebuie să cuprindă prevederi actualizate referitor la salariul jucătorilor conform
cerinţelor şi situaţiei de la momentul încheierii acordului de prelungire). În caz de
nerespectare, aceste acorduri nu vor fi supuse înregistrării şi nu vor produce efecte în
sensul legitimării.
7.
În cazul în care în timpul perioadei de valabilitate a unui contract de muncă, clubul și
jucătorul semnează un nou contract de muncă, cu acelaşi club, pentru aceeaşi perioadă
sau pentru o perioadă diferită dar care se suprapune în parte cu durata de valabilitate a
contractului anterior, contractul anterior îşi încetează valabilitatea la data prevăzută pentru
intrarea în vigoare a noului contract, la fel ca şi toate drepturile şi obligaţiile corelative
izvorâte din contractul anterior. Contractul de muncă nou trebuie înregistrat la FMF în
condițiile prevăzute de prezentul regulament.
8.
În cazul în care în timpul perioadei de valabilitate a unui contract de muncă, clubul și
jucătorul semnează un nou contract de muncă, cu acelaşi club, pentru o perioadă diferită
și care nu se suprapune cu durata de valabilitate a contractului anterior, contractul anterior
îşi păstrează valabilitatea până la data încetării sale, la fel ca şi toate drepturile şi
obligaţiile corelative izvorâte din contractul anterior, noul contract urmând a intra în
vigoare conform înțelegerii părților. Contractul de muncă nou trebuie înregistrat la FMF
în condițiile prevăzute de prezentul regulament.
9.
Valabilitatea unui contract de muncă, a anexei/acordului adițional sau acordului de
reziliere nu este afectată de înregistrarea acestora la FMF, respectiv, neînregistrarea
acestor acte la FMF nu comportă nulitatea acestora.
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Articolul 11. Stabilitatea contractuală
1.
Un contract între un jucător profesionist și un club poate înceta numai după expirarea
termenului contractului sau de comun acord al părților, întocmit în scris sub forma unui
acord de reziliere.
2.
Un contract poate fi reziliat de oricare dintre părți, fără consecințe de niciun fel atunci
când există o cauză justă.
3.
Un contract nu poate fi reziliat unilateral pe parcursul unui sezon, cu excepția situațiilor
de “cauză justă”.
4.
Existența “cauzei juste” va fi determinată de gravitatea încălcării prevederilor
contractuale, astfel încât numai o încălcare persistentă, care va prezenta criterii
obiective ce nu permit o continuare a relației de muncă între părți, va constitui bază
pentru a invoca “cauză justă” pentru rezilierea unilaterală a contractului de muncă.
5.
Rezilierea contractului de muncă fără cauză justă sau cauză justă sportivă în perioada
protejată va avea drept consecință impunerea sancțiunilor disciplinare asupra părții în culpă
în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
Astfel, clubul va fi sancționat cu amendă în conformitate cu prevederile prezentului
regulament și cu interzicerea dreptului de a legitima noi jucători în următoarea perioadă de
transfer.
Jucătorul va fi sancționat cu suspendare cuprinsă între 8 și 14 de etape care se execută efectiv
din momentul în care jucătorul obţine drept de joc la un nou club.
6.
Rezilierea contractului de muncă fără cauză justă sau cauză justă sportivă în afara
perioadei protejate nu va avea drept consecință impunerea sancțiunilor disciplinare asupra
părții în culpă.
7.
De fiecare dată când se încheie un nou contract de muncă sau contractul existent este
prelungit, perioada protejată începe din nou.
8.
Părțile pot conveni în contractul de muncă asupra clauzelor de compensare a prejudiciului
pentru rezilierea unilaterală.
9.
În termen de 5 zile lucrătoare de la rezilierea contractului de muncă, clubul de fotbal vizat se
obligă să restituie la FMF legitimaţia jucătorului.
În cazul în care clubul nu restituie la FMF legitimația, în termenul sus-menționat, se va
aplica sancțiune în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
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Articolul 12. Rezilierea contractului de muncă în temeiul cauzei juste
1.
Jucătorul are dreptul să invoce cauză justă de reziliere unilaterală a contractului de
muncă în următoarele situații:
a) neachitarea de către clubul angajator a salariului sau a altor obligații financiare pentru
o perioadă de cel puțin două luni, cu condiția ca jucătorul a trimis către club o notificare
de punere în întârziere și i-a acordat un termen de cel puțin 15 zile pentru a-și îndeplini
obligațiile financiare;
b) în cazul retragerii/excluderii din competiție, excluderii din membri afiliați la FMF,
sau retrogradării clubului angajator. Rezilierea se va efectua prin expedierea la club a
unei scrisori de reziliere și prin prezentarea către FMF a dovezii de expediere a acesteia.
Legitimarea jucătorului respectiv după alt club se va efectua după reziliere, în termenii și
condițiile prezentului Regulament.
c) refuzul clubului de a înregistra jucătorul pentru participarea în campionat, din alte
motive decât incapacitatea temporară a jucătorului, cauzată de o accidentare sau o boală,
precum și care nu are legătură cu aplicarea anumitor sancțiuni sportive jucătorului.
d) încălcarea drepturilor unui jucător profesionist (discriminare în comparație cu alți
jucătorii ai clubului respectiv) prin excluderea pentru o perioadă îndelungată din
procesul de antrenamentele (fără indicații medicale).
e) contractele încheiate cu cluburile ajung la termen în afara perioadei de transfer, caz în
care, jucătorii pot solicita încetarea contractelor în timpul ultimei perioade de transfer
dinaintea ajungerii la termen.
f) alte încălcări grave și cu caracter constant ale obligațiilor contractuale.
2.
Cluburile au dreptul să invoce cauză justă de reziliere unilaterală a contractului de
muncă în următoarele situații:
a) condamnarea prin decizie definitivă și irevocabilă a unui jucător pentru participare la
pariuri sportive sau manipularea rezultatelor unui meci de fotbal;
b) absentarea nemotivată și neautorizată a jucătorului de la antrenamentele şi jocurile
oficiale ale echipei pentru o perioadă mai mare de 15 zile consecutive, iar acest fapt se
probează de către club;
c) încălcarea de către jucător a regulilor antidoping stabilite în Regulamentul
Antidoping FMF, constatată prin decizia finală a organelor sportive competente;
d) sancționarea fotbalistului prin interdicția de a desfășura activitate fotbalistică pentru o
perioada mai mare de 6 luni;
e) alte încălcări grave și cu caracter constant ale obligațiilor contractuale.
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3.
Partea care invocă rezilierea unilaterală a contractului pentru o justă cauză va informa în
scris cealaltă parte despre încălcarea obligaţiunilor contractuale şi va acorda un termen de
cel puţin 15 zile pentru înlăturarea încălcărilor contractuale şi executarea obligaţiilor
asumate, în cazurile aplicabile.
În cazul în care a primit un răspuns nesatisfăcător sau nu a primit oficial răspuns în scris
în termenul acordat, partea care cere rezilierea contractului pentru o justă cauză se va
adresa celeilalte părţi cu o declaraţie în scris privind rezilierea unilaterală a contractului
pentru o justă cauză, după care va depune la Comitetul de Disciplină al FMF o cerere
privind constatarea rezilierii contractului pentru o justă cauză şi permisiunea legitimării
după un alt club la alegerea sa.
Cererea adresată Comitetului de Disciplină al FMF trebuie să conţină motivul rezilierii
unilaterale a contractului de muncă pentru o justă cauză şi să fie însoţită de copia
contractului de muncă, cererea prealabilă privind acordarea termenului de lichidare a
încălcării contractuale, declaraţia de reziliere a contractului pentru o justă cauză cu
dovada de expediere oficială a acestora prin una din următoarele căi: poştă, fax, email;
după caz răspunsul la cererea prealabilă şi alte probe de care partea dispune referitoare la
acest caz.
Comitetului de Disciplină al FMF va solicita probe privind confirmarea sau combaterea
motivului de reziliere a contractului pentru o justă cauză (ex. dovada de plată a salariului,
rapoartele de meci ca dovadă de joc, etc.) și examina cererea într-un termen de cel mult 7
zile lucrătoare. Dacă circumstanțele par să o justifice, părțile pot fi chemate să asiste la o
ședință orală.
4.
Comitetul de Disciplina al FMF are dreptul să aplice sancțiuni disciplinare sub formă de
amendă asupra părții în culpă de rezilierea contratului, în conformitate cu prevederile
prezentului Regulament.
5.
Prezența sau absența temeiului invocării cauzei juste pentru încetarea anticipată a unui
contract de muncă este stabilită individual de către Comitetul de Disciplină a FMF în
fiecare caz aparte.
6.
Referitor la alte aspect ale litigiului de muncă cum ar fi încasarea salariului, repararea
prejudiciului, executarea condiţiilor contractuale etc., părţile se vor adresa în instanţa de
judecată competentă a R.M. pentru soluţionarea cazului, precum prevede Codul Muncii al
R.M.
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Articolul 13. Rezilierea contractului în temeiul cauzei juste sportive
1.
Un jucător profesionist format, trecut de vârsta de 21 ani, care, în decursul sezonului, a
apărut în mai puțin de 10% din meciurile oficiale disputate de clubul său, cu excepţia
jocurilor la care a fost suspendat ori a fost în imposibilitate de a juca din motive
medicale, acest fapt urmând a fi probat, poate să își rezilieze contractul înainte de
termen. Această regulă nu este aplicabilă jucătorilor care evoluează pe postul de portar.
În evaluarea unor astfel de cazuri, se va lua în considerare circumstanțele jucătorului.
Existența unei cauze juste sportive se stabilește de la caz la caz. Într-un astfel de caz,
sancțiunile sportive nu se aplică.
Un jucător profesionist își poate rezilia contractul pe această bază în termen de maxim
15 zile de la ultimul meci oficial din sezonul respectiv jucat de clubul la care este
înregistrat.
2.
Prezența sau absența temeiului invocării cauzei juste sportive pentru încetarea anticipată
a unui contract de muncă este stabilită individual de către Comitetul de Disciplina a FMF
în fiecare caz aparte.

Articolul 14. Raporturile dintre cluburi și jucătorii amatori
1.
Jucătorii amatori, legitimați în campionat, beneficiază de anumite drepturi, a căror respectare
este obligatorie de cluburile de fotbal, precum și de anumite obligații.
Aceste prevederi sunt incluse in Acordurile de joc pe care cluburile le semnează cu jucătorii
amatori.
Acordul de joc este acordul de voință, consemnat în scris, între un jucător amator şi un club
afiliat la FMF sau la Asociațiile Teritoriale având ca obiect drepturile şi obligaţiile reciproce
care decurg din practicarea jocului de fotbal în antrenamente şi competiţii.
Modelul Acordului de Joc este publicat pe pagina oficială web a FMF - www.fmf.md.
Cluburile de fotbal pot să încheie cu jucătorii amatori acorduri de joc, în corespundere cu
modelul-tip aprobat de FMF, sus-menționat.
2.
Acordul de joc
nu produce ca efect dobândirea calităţii de salariat.
În baza Acordului, sunt rambursate cheltuielile de călătorie, de cazare, de alimentație, de
asigurare, de echipament și alte cheltuieli suportate de jucător în interesul clubului legate de
pregătirea și participarea la competiții, fără ca prin aceasta să se pună în pericol statutul de
amator al unui jucător.
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3.
Acordul de joc se încheie pe termen maxim de un sezon fotbalistic şi nu mai puţin de
jumătate de sezon fotbalistic.
4.
Jucătorii amatori au dreptul să rezilieze unilateral, fără nici o consecință disciplinară sau
financiară, Acordul de joc cu clubul la care sunt legitimați, prin notificare prealabilă a
clubului, cu cel puțin 15 zile până la sfârșitul perioadei de înregistrare. De asemenea,
jucătorul amator are dreptul să se legitimeze la alt club, în limitele perioadelor de
înregistrare.

CAPITOLUL 5. TRANSFERUL FOTBALIȘTILOR
Articolul 15. Condiții de transfer
1.
Un club de fotbal care dorește să încheie un contract de muncă cu un jucător profesionist,
care, la moment, are un contract de muncă existent cu un alt club de fotbal, este obligat
să informeze în scris clubul respectiv despre intenția sa, înainte de a începe negocieri cu
jucătorul.
În cazul în care, un club de fotbal începe negocierile direct cu jucătorul care are un
contract de muncă valabil cu un alt club de fotbal, implicându-l în procesul de
antrenament, meciuri de fotbal, călătorii în străinătate ca parte a echipei de fotbal,
Comitetul de Disciplinară are dreptul să aplice unui astfel de club sancțiuni
corespunzătoare, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
2.
Un jucător profesionist are dreptul de a intra în negocieri și de a încheia un contract de
muncă cu un alt club de fotbal numai dacă valabilitatea contractului său de muncă cu
clubul de fotbal pentru care este înregistrat a expirat sau expiră în următoarele 6 (șase) luni
sau contractul de muncă respectiv este reziliat de comun acord al părților sau din cauză
justă
în
conformitate
cu
prezentul
Regulament.
Jucătorul aflat în ultimele 6 luni de contract, precum și noul club, sunt obligați să anunțe
clubul actual despre încheierea unui contract de muncă cu un alt club. Nerespectarea
acestei prevederi va duce la impunerea sancțiunilor disciplinare.
3.
Niciun club nu are dreptul de a încheia un acord care permite unei alte părți semnatare sau
unui terț, persoană fizică sau juridică, să influențeze independența sa în relațiile de muncă
și/sau de transfer, politica acestuia
sau rezultatele echipelor sale.
Comitetul de Disciplină FIFA și Comitetul de disciplină al FMF pot aplica sancțiuni
disciplinare cluburilor care nu respectă obligațiile prevăzute în acest articol.
4.
Nici un club sau jucător nu are dreptul de a încheia un acord cu o terță parte, prin care
aceasta din urmă să fie îndreptățită să beneficieze în totul sau în parte de compensații
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care urmează să fie plătite în cazul unui viitor transfer al jucătorului de la un club la altul,
sau să dețină drepturi cu privire la un viitor transfer sau o viitoare sumă de transfer.
5.
Transferul unui jucător profesionist care are un contract de muncă existent cu un club, întrun nou club, se realizează pe baza unui contract de transfer încheiat între clubul cedent,
clubul cesionar și jucător.
6.
Contractul de transfer (precum și anexele, modificările și completările la acesta) trebuie
întocmit în scris, semnat și ștampilat de reprezentanții autorizați ai ambelor cluburi.
7.
Contractul de transfer poate include o clauză de plată a transferului pe care club cesionar
îl va achita în favoarea clubului cedent. În același timp, cluburile au dreptul să
stabilească în contractul de transfer că transferul jucătorului se efectuează cu titlu
gratuit.
8.
Oricare suspendare aplicată unui jucător înaintea efectuării transferului la un alt club
din țară sau străinătate va fi executată în cadrul noului club.
9.
Transferul jucătorilor poate fi temporar sau definitiv.
10.
În cazul transferurilor jucătorilor amatori, cu păstrarea statutului de amator, se interzice
acordarea şi primirea de indemnizaţii de transfer.

Articolul 16. Transfer temporar a jucătorilor profesioniști
1.
Transferul temporar (împrumut) este cel prin care trecerea jucătorului de la un club la
altul (de la clubul cedent la clubul cesionar) se face pentru o perioadă determinată, la
încheierea căreia jucătorul revine la clubul cedent. Durata unui transfer temporar poate
fi, cel puțin, până la terminarea turului sau a returului campionatului.
Revenirea este condiționată de existența unui contract valabil între clubul cedent și
jucătorul respectiv.
2.
Transferul temporar se poate face în următoarele condiţii:
a) În perioada transferului temporar executarea clauzelor contractului încheiat cu
clubul cedent se suspendă, clubul cesionar fiind obligat să încheie cu jucătorul un
contract de muncă numai pentru perioada transferului temporar, în caz contrar, efectele
contractului de muncă între jucător și clubul cesionar vor înceta la expirarea perioadei
transferului temporar;
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b) în perioada transferului temporar, clubul cesionar nu are dreptul să transfere jucătorul
respectiv unui club terţ, decât cu acordul scris al clubului cedent și al jucătorului.
În cazul încălcării prevederii date, se vor aplica sancțiuni disciplinare în conformitate cu
prevederile prezentului Regulament.
c) în situaţia unui transfer temporar, în cazul în care contractul cu clubul cesionar
încetează înaintea expirării transferului temporar, jucătorul în cauză are dreptul ca, în
perioadele de înregistrare, să revină la clubul cedent, dacă acesta solicită, sau să încheie un
nou contract cu un alt club numai pentru perioada de până la expirarea transferului temporar;
d) durata minima a unui transfer temporar este cea între două perioade consecutive de
înregistrare.
3.
Contractul de transfer temporar (împrumut) se semnează de către clubul cedent, clubul
cesionar și jucătorul care este transferat temporar.
4.
Nu este considerat transfer la un alt club, în sensul numărului maxim de transferuri
permis într-un an competițional revenirea unui jucător la clubul cedent ca urmare a unui
transfer temporar.

Articolul 17. Datorii restante
1.
Cluburile trebuie să respecte obligațiile financiare asumate față de jucători și alte cluburi,
în conformitate cu condițiile prevăzute în contractele de muncă, acordurile adiționale,
anexele la acestea semnate cu jucătorii lor profesioniști și în acordurile de transfer
acordurile adiționale, anexele la acestea.
2.
Orice club aflat în întârziere de plată scadentă cu mai mult de 30 de zile, fără a avea o
justificare contractuală, poate fi sancționat în conformitate cu alineatul 4 de mai jos.
3.
Pentru ca un club să fie considerat că are datorii restante în sensul prezentului articol,
creditorul (jucătorul sau clubul) trebuie să fi informat în scris clubul debitor despre
existența datoriei și să fi acordat un termen de cel puțin zece zile clubului-debitor să-și
respecte obligația (obligațiile) financiare.
4.
Pentru încălcările prevăzute mai sus Comitetul de
următoarele sancțiuni:

Disciplină

FMF poate impune

a) amendă;
b) interdicția de a înregistra jucători noi până la stingerea datoriei.
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5.
Sancțiunile prevăzute la alineatul (4) de mai sus pot fi aplicate cumulativ.
6.
O încălcare repetată va fi considerată o circumstanță agravantă și duce la o pedeapsă mai
severă.

CAPITOLUL 6. TRANSFERUL INTERNAȚIONAL AL MINORILOR
Articolul 18. Protecția minorilor
1.
Transferurile internaționale ale jucătorilor s unt permise numai dacă jucătorul a împlinit
vârsta de 18 ani.
2.
Următoarele trei excepții se aplică acestei reguli:
a) Părinții jucătorului s-au mutat în țara în care se află noul club pentru motive care nu
sunt legate de fotbal;
b) Transferul are loc în cadrul teritoriului Uniunii Europene sau al Spațiului Economic
European, iar jucătorul cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani, deține dubla cetățenie din care
una e a unei țări europene. În acest caz, noul club trebuie să îndeplinească următoarele
obligații minime:
- să-i asigure jucătorului o instruire fotbalistică adecvată în conformitate cu cele mai
ridicate standarde naționale;
- să-i garanteze jucătorului o pregătire școlară și/sau academică și/sau instruire
profesională, în plus față de instruire fotbalistică, care să-i permită jucătorului să urmeze o
carieră, alta decât fotbalul atunci când va înceta să joace fotbal profesionist;
- să facă toate aranjamentele necesare pentru a se asigura că jucătorul va fi îngrijit în cel
mai bun mod posibil (standard de viață optim în cadrul unei familii gazdă sau în locul de
cazare al clubului, numirea unui mentor din cadrul clubului, etc.);
- o dată cu legitimarea unui astfel de jucător, să facă dovada către FMF că îndeplinește
obligațiile menționate mai sus.
c) Jucătorul locuiește în Republica Moldova la o distanță de până la 50 de km de granița
națională, iar clubul la care jucătorul dorește să fie legitimat se află de asemenea la o
distanță de până la 50 de km de aceeași graniță. Distanța maximă dintre domiciliul
jucătorului și sediul clubului trebuie să fie de maxim 100 de km. În astfel de cazuri,
jucătorul trebuie să continue să locuiască acasă, iar federațiile în cauză trebuie să-și
exprime expres consimțământul.
3.
Condițiile acestui articol se aplică de asemenea oricărui jucător care nu a fost legitimat
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anterior la un club și nu este cetățean al țării în care dorește să se legitimeze pentru prima
dată.
4.
Fiecare transfer internațional se face în conformitate cu Regulamentul FIFA pentru
Statutul și Transferul Jucătorilor.

Articolul 19. Înregistrarea/legitimarea și raportarea minorilor
1.
Centrele de Pregătire înregistrează în mod obligatoriu jucătorii la Asociaţiile teritoriale
de fotbal sau la FMF.
2.
FMF și Asociaţiile teritoriale de fotbal vor ține un registru cuprinzând numele și data
nașterii minorilor care i-au fost raportați de cluburi sau centre de pregătire.
3.
Prin actul raportării, centrele de pregătire și jucătorii se angajează să practice fotbalul în
conformitate cu statutul FIFA, UEFA, FMF, să respecte și să promoveze principiile etice
ale fotbalului organizat.
4.
Orice încălcare a acestor dispoziții vor fi sancționate de Comitetul de Disciplină în
concordanță cu Regulamentul Disciplinar al FIFA.
5.
Aceste dispoziții se aplică și în privința raportării minorilor care nu sunt cetăţeni ai ţării în
care urmează să fie raportaţi.

Articolul 20. Condiții speciale pentru jucătorii juniori înscriși la Centrele de
Pregătire a Tinerilor Fotbaliști
1.
Jucătorii juniori sunt înscriși la Centre de Pregătire în baza cererii cel puțin a unuia din
părinţi (tutore legal), și după caz a copilului odată cu dobândirea capacității depline de
exercițiu. Drept dată de înscriere se consideră data emiterii ordinului de înscriere, adoptat în
cadrul Centrului de Pregătire.
Ordinul de înscriere se consideră începutul activității jucătorului junior la Centrul de
Pregătire respectiv.
2.
La trecerea unui jucător junior de la un Centru de Pregătire la alt Centru de Pregătire, Centru
cesionar va achita către Centrul cedent o taxă de trecere, obligatorie, după cum urmează:
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Centrele de Pregătire de categoria Academie , categoria 1și categoria 2 vor achita o taxă
obligatorie de trecere în mărime de :
a) în cazul jucătorilor cu vârsta cuprinsă între 10-12 ani – 100 EUR;
b) în cazul jucătorilor cu vârsta cuprinsă între 13-16 ani – 200 EUR;
c) în cazul jucătorilor cu vârsta cuprinsă între 17-19 ani – 300 EUR.
Centrele de Pregătire de categoria 3 și 4 vor achita o taxă obligatorie de trecere în mărime
de:
a) în cazul jucătorilor cu vârsta cuprinsă între 10-12 ani – 50 EUR;
b) în cazul jucătorilor cu vârsta cuprinsă între 13-16 ani – 100 EUR;
c) în cazul jucătorilor cu vârsta cuprinsă între 17-19 ani – 150 EUR.
Sumele menționate, stabilite în Euro, vor fi achitate în valuta națională (MDL), la cursul
BNM, la ziua achitării.
3.
Pentru a legitima jucătorul, Centrul de Pregătire cesionar trebuie să prezinte la FMF,
confirmarea sau dovada achitării către Centrul de Pregătire cedent a taxei obligatorii de
trecere.
4.
Categoriile respective sunt atribuite Centrelor de Pregătire a Tinerilor Fotbalişti de către
Comitetul Executiv al FMF la prezentarea Comitetului FMF copii şi juniori.
5.
Centrele de pregătire persoane juridice publice nu achită și nu încasează taxa de trecere.

Articolul 21. Condiții speciale de transfer în cadrul fotbalului feminin
1.
La trecerea unei jucătoare de la un Club /Centru de Pregătire la alt Club/Centru de
Pregătire, Clubul/Centru cesionar va achita către Clubul/Centrul cedent o taxă obligatorie
de trecere după cum urmează:
a) în cazul jucătoarelor cu vârsta cuprinsă între 10-14 ani – 100 EUR;
b) în cazul jucătoarelor cu vârsta cuprinsă între 15-18 ani – 200 EUR ;
c) în cazul jucătoarelor cu vârsta cuprinsă între 19-21 ani – 300 EUR.
Sumele menționate, stabilite în Euro, vor fi achitate în valuta națională (MDL), la cursul
BNM, la ziua achitării.
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2.
Pentru a legitima jucătoarea, Centrul de Pregătire/clubul cesionar trebuie să prezinte la
FMF, confirmarea sau dovada achitării către Centrul de Pregătire/clubul cedent a taxei
obligatorii de trecere.
3.
Centrele de pregătire persoane juridice publice nu achită și nu încasează taxa de trecere.

CAPITOLUL 7. COMPENSAȚII PENTRU PREGĂTRIE, CONTRIBUȚIE DE
SOLIDARITATE
Articolul 22. Compensația pentru pregătire
1.
Pregătirea și educația unui jucător are loc între vârsta de 10 și 23 de ani. Ca regulă
generală, compensația de pregătire se plătește până la vârsta de 23 de ani pentru pregătirea
și formarea efectuată până la vârsta de 21 de ani.
2.
Compensația pentru pregătire se achită:
a) când un jucător este înregistrat pentru prima dată ca profesionist ;
b) când un jucător profesionist trece de la un club la altul. Astfel, în cazul transferurilor
ulterioare ale jucătorului profesionist, compensația de pregătire va fi datorată numai
ultimul său club pentru perioada în care a fost antrenat efectiv de acel club. Obligația de
achitare a compensației de pregătire apare indiferent de faptul dacă transferul jucătorului
s-a produs în perioada valabilității contractului cu clubul precedent sau după expirarea lui.
3.
Compensația pentru pregătire nu se achită:
a) în cazul în care fostul club reziliază unilateral contractul de muncă a jucătorului fără o
cauză justă (fără prejudiciu drepturilor cluburilor anterioare).
Dacă fostul clubul reziliază contractul de muncă al jucătorului fără o cauză justă, el își va
pierde dreptul la compensația de pregătire doar pentru perioada contractului de muncă cu
jucătorul respectiv, însă își va păstra dreptul la compensația de pregătire pe perioada în
care jucătorul a fost legitimat la cubul respectiv ca amator, în cazul aplicabil.
b) jucătorul profesionist redobândește statutul de amator;
c) Centrul de Pregătire sau Clubul a renunțat la primirea compensației de formare prin
acord scris sau declarație scrisă.
4.
Termenul de plată a compensației de pregătire este de 30 de zile de la înregistrarea
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jucătorului la noul Club. Compensația de pregătire se calculează și se achită pe bază de pro
rata pentru perioada reală de pregătire a jucătorului respectiv.
5.
Faptul că un club/centru de pregătire a renunțat la compensația pentru pregătire nu
afectează drepturile altor cluburi/centre de pregătire care au contribuit la formarea
jucătorului.
6.
Clubul care a schimbat statutul jucătorului este obligat să înştiinţeze în această privinţă, în
scris, ultimul club la care jucătorul a fost legitimat cu titlu definitiv și să plătească acestuia
suma aferentă compensației pentru pregătire în termen de 30 de zile de la data înregistrării
contractului la FMF, în caz contrar urmând să fie sancționat.
7.
Transferul unui jucător de la clubul său de origine la clubul care îl acceptă în împrumut,
precum și returnarea acestui jucător de la clubul care l-a acceptat în împrumut la clubul său
de origine, nu constituie transferuri ulterioare. Respectiv, împrumutul unui jucător de la
clubul său de origine către alte cluburi nu întrerupe perioada de pregătire continuă a
jucătorului și obligația de a plăti compensația pentru pregătire nu apare decât în cazul în
care un jucător este transferat în mod definitiv, cu efectul că, în acel moment, clubul care a
transferat jucătorul pe bază de împrumut către un alt club, are dreptul la o compensație de
pregătire pentru întreaga perioadă în care jucătorul s-a aflat la club, cu excepția perioadei de
timp a împrumutului. În același timp, clubul la care s-a aflat jucătorul în împrumut are
dreptul la compensația de pregătire pentru perioada în care jucătorul a fost legitimat
temporar la acest club.
8.
La semnarea unui contract de transfer între două cluburi pentru transferarea unui jucător
profesionist, în cazul plății unei sume de transfer, aceasta va include și compensația de
pregătire.
9.
În cazul în care la formarea unui jucător au contribuit mai multe cluburi/centre de pregătire
și, ulterior, unul sau unele dintre ele au fost lichidate și nu mai există, fracțiunea din
compensația de pregătire cuvenită acestui club/centru de pregătire va fi plătită către FMF.
FMF va folosi compensația de pregătire astfel obținută doar pentru programele de
dezvoltare pentru copii și juniori.
10.
Sumele compensaţiilor pentru pregătire, încasate de cluburile și centrele de pregătire, după
achitarea tuturor plăţilor obligatorii vor fi utilizate pentru întărirea şi dezvoltarea bazei sale
tehnico-materiale, sporirea nivelului de organizare şi desfăşurare a procesului de instruire
fotbalistică. Totodată se acordă primă specială în total nu mai mică de 10% din suma
compensaţiei primite de către club sau centrul de pregătire, care se va împărţi între
antrenorii acestui jucător proporţional anilor de lucru asupra pregătirii lui. Prime se pot
acorda şi altor colaboratori ai clubului sau centrului de pregătire respectiv, care de asemenea
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au contribuit la pregătirea jucătorilor, însă la decizia specială a conducerii centrului de
pregătire.
11.
Orice drept la compensația de pregătire se prescrie în termen de doi ani de la data apariției
dreptului de revendicare a compensației.
12.
Comitetul de Disciplină FMF poate impune măsuri disciplinare cluburilor sau care nu
respectă obligațiile prevăzute în acest articol.

Articolul 23. Calcularea compensației de pregătire
1.
Compensaţia de pregătire are o sumă fix pe an de pregătire și formare, stabilit în funcţie de
vârsta jucătorul și în dependență de categoria clubului la care urmează să se legitimeze
jucătorul în calitate de profesionist.
1.1.
În cazul legitimării jucătorului în calitate de profesionist, clubul cesionar va achita către
cluburile/centrele de pregătire care au participat la formarea jucătorului, compensația de
formare, după cum urmează:
Sezonul vârstei de 10-13 ani (4 ani) – 2000 EUR per an
Sezonul vârstei de 14-17ani (4 ani) – 3000 EUR per an
Sezonul vârstei de 18-21 ani (4 ani) – 4000 EUR per an
Sumele menționate, stabilite în Euro, vor fi achitate în valuta națională (MDL), la cursul
BNM, la ziua achitării.
2.
Pentru stabilirea sumei compensației pentru pregătire cuvenită unui club sau centru de
pregătire, se înmulțește suma corespunzătoare vârstei jucătorului cu numărul de ani întregi în
care jucătorul a fost legitimat la clubul sau centrul de pregătire solicitant.
Pentru ani incompleți se calculează pe luni, procentual din suma anuală.
3.
Clubul cesionar și centrele de pregătire care au dreptul la grila de formare, pot stabili, de
comun acord, orice altă sumă a compensaţiei pentru pregătire, care urmează a fi achitată
pentru pregătirea tânărului jucător. Acordul dat trebuie să fie înregistrat la FMF.
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4.
În cazul în care Centrul de Pregătire a încasat anumite taxe pentru pregătirea tânărului
fotbalist din partea familiei acestuia, sumele date, în baza actelor de confirmare, se restituie
ei din contul compensaţiei primite pentru transferul tânărului fotbalist respectiv.

Articolul 24. Contribuție de solidaritate
1.
Dacă un jucător non-amator (profesionist) este transferat cu titlu oneros înainte de
expirarea contractului său de muncă (inclusiv în împrumut), 5% din îndemnizația de
transfer, va fi dedusă din această sumă și distribuită de noul club drept contribuție de
solidaritate tuturor cluburilor și centrelor de pregătire din Republica Moldova care au
contribuit la formarea și pregătirea jucătorului dat în perioada cât acesta a fost în vârstă de
12 - 23 de ani.
2.
Această contribuție de solidaritate se va repartiza integral între toate cluburile și centrele de
pregătire, care au participat la formarea și pregătirea jucătorului.
Contribuția de solidaritate va reflecta numărul de ani (fiind calculată proporţional, în cazul
în care durata e mai mică de un an) pentru care jucătorul a fost legitimat la clubul/cluburile
și centrele de pregătire în cauză în perioada dintre sezonul sportiv în care a împlinit 12 ani
şi sezonul sportive în care a împlinit 23 de ani, după cum urmează:
- sezonul competiţional în care a împlinit 12 ani: 5% (adică 0,25% din compensaţia totală);
- sezonul competiţional în care a împlinit 13 ani: 5% (adică 0,25% din compensaţia totală);
- sezonul competiţional în care a împlinit 14 ani: 5% (adică 0,25% din compensaţia totală);
- sezonul anul competiţional în care a împlinit 15 ani: 5% (adică 0,25% din compensaţia
totală);
- sezonul competiţional în care a împlinit 16 ani: 10% (adică 0,5% din compensaţia totală);
- sezonul competiţional în care a împlinit 17 ani: 10% (adică 0,5% din compensaţia totală);
- sezonul competiţional în care a împlinit 18 ani: 10% (adică 0,5% din compensaţia totală);
- sezonul competiţional în care a împlinit 19 ani: 10% (adică 0,5% din compensaţia totală);
- sezonul competiţional în care a împlinit 20 ani: 10% (adică 0,5% din compensaţia totală);
- sezonul competiţional în care a împlinit 21 ani: 10% (adică 0,5% din compensaţia totală);
- sezonul competiţional în care a împlinit 22 ani: 10% (adică 0,5% din compensaţia totală);
- sezonul competiţional în care a împlinit 23 ani: 10% (adică 0,5% din compensaţia totală)
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3.
Noul club este responsabil să calculeze și să distribuie cluburilor și centrelor de pregătire
îndreptățite, contribuția de solidaritate, în termen de maxim 30 de zile de la transferul
jucătorului, pe baza fișei personale a jucătorului, suma indemnizației de transfer datorată
clubului cedent fiind redus în mod corespunzător.
4.
În cazul în care, încălcând dispozițiile de mai sus, noul clubul plătește integral fostului club
suma indemnizației de transfer, fostul club va fi obligat să restituie noului club suma
încasată fără drept.
5.
FMF are dreptul de a primi fracția din contribuția de solidaritate care, în principiu, ar fi
fost cuvenită unuia dintre cluburile sale afiliate, în cazul în care clubul sau centrul de
pregătire care a fost implicat în formarea și educarea jucătorului profesionist între timp a
încetat să mai activeze în fotbalul organizat de FMF sau nu mai există datorită faptului că
este în procedură de faliment, lichidare, dizolvare sau a pierdut calitatea de membru
afiliat. Această contribuție de solidaritate va fi folosită de FMF doar pentru programele
de dezvoltare a fotbalului pentru copii și juniori.
6.
Orice drept la contribuția de solidaritate se prescrie în termen de doi ani de la data
apariției dreptului de revendicare a contribuției de solidaritate.
7.
Contribuția de solidaritate stabilit de prezentul Regulament se aplică numai transferurilor
interne din Republica Moldova.
8.
Comitetul de Disciplină FMF poate impune măsuri disciplinare cluburilor sau care nu
respectă obligațiile prevăzute în acest articol.

CAPITOLUL 8. PUNEREA LA DISPOZIȚIE A JUCĂTORILOR PENTRU
ECHIPELE NAȚIONALE
Articolul 25. Prevederi generale
1.
Cluburile și centrele de pregătire care participă la competiții sub egida FMF sunt obligate
să pună la dispoziția FMF jucătorii selectați pentru echipele naționale ale Moldovei.
Orice acord între un jucător și un club care contravine acestei reguli este nevalabil.
2.
Cluburile și centrele de pregătire sunt obligate, la cererea FMF, să pună la dispoziția FMF
jucătorii echipelor naționale pentru a participa la antrenamentele de pregătire pentru
competiții, precum și la meciurile internaționale, în baza programului aprobat de
Comitetul Executiv al FMF precum și al calendarului internațional FIFA.
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3.
Cluburile care pun la dispoziţia echipelor naționale jucătorii selectați în acest sens, nu au
dreptul la nici o compensaţie financiară.
4.
Drept regulă generală, orice jucător convocat la echipa națională este obligat să accepte
invitația FMF de a participa la meciurile (competițiile) echipelor naționale.
5.
Jucătorii selecţionaţi în echipele naţionale sunt obligaţi să se prezinte la data, locul şi
perioadele pentru care au fost convocaţi de FMF.
6.
Pentru convocarea jucătorilor la echipele naționale, FMF informează, în formă scrisă,
jucătorul și clubul la care acesta este legitimat, cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte
de meciul programat.
Cluburile sunt obligate în următoarele 6 zile să confirme punerea jucătorului la dispoziția
FMF.
7.
Jucătorii se prezintă la echipa națională pentru meciurile oficiale cu 4 zile până șa meci
sau în termenii indicați în înștiințarea de convocare primită de la FMF.
8.
Jucătorii convocați la echipele naționale, sunt obligați să revină la cluburile lor nu mai
târziu de 24 de ore de la finisarea meciului la care au fost convocați. În cazul în care,
meciul de fotbal are loc în afara teritoriului UEFA această perioadă se extinde la 48 de
ore.
9.
Un jucător care invocă o accidentare sau îmbolnăvire drept refuz de a participa la convocarea
FMF este obligat, la cererea FMF, să se supună unui control medical stabilit de FMF. În caz
de refuz de a se prezenta la examenul medical, jucătorul va fi sancționat potrivit prevederilor
prezentului Regulament.
10.
Pentru perioada convocării la echipa națională, un jucător nu are dreptul să joace pentru
clubul la care este înregistrat. În cazul în care jucătorul a refuzat convocarea indiferent de
motive, această interdicție se prelungește cu încă 5 zile calendaristice.
11.
Clubul care refuză să pună la dispoziţie jucătorii săi convocaţi pentru meciurile echipelor
naţionale vor fi sancţionate potrivit prevederilor prezentului Regulament. Jocurile la care au
participat jucătorii convocaţi în perioada de interdicţie, conform alin. 10 de mai sus, se
omologhează cu rezultatul de 3–0 în favoarea echipelor adverse.
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CAPITOLUL 9. JURSIDICȚIE
Articolul 26. Litigii
1.
Competența Comitetelor cu atribuții jurisdicționale pentru soluționarea litigiilor, precum
și căile de recurs (Comitetul de Disciplină, Comitetul de Apel, Curtea de Arbitraj Sportiv
și Mediere în Fotbal) sunt reglementate de Statutul FMF.
2.
Comitetul de Disciplină al FMF soluționează litigiile referitoare la:
a. litigii privind interpretarea, aplicarea și executarea clauzelor contractuale încheiate
între cluburi și jucători, precum și menținerea stabilității contractuale;
b. litigiile privind compensațiile pentru pregătire și cu privire la mecanismul de
solidaritate;
c. Litigiile dintre cluburile profesionale cu privire la îndeplinirea obligațiilor de transfer;
d. Aplicarea sancțiunilor disciplinare.
4.
Comitetele competente ale FMF nu vor audia niciun caz care face obiectul acestui
Regulament dacă au trecut mai mult de doi ani de la evenimentul care a dat naștere
litigiului.
5.
În exercitarea jurisdicției sale, Comitetele competente aplică statutul și regulamentele
FMF. În cazul în care dispozițiile acestora sunt neîndestulătoare, se aplică prin analogie
statutele și regulamentele FIFA/UEFA.
6.
La soluționarea cauzelor, Comitetele competente ale FMF vor avea în vedere
specificitatea dreptului sportiv în raport cu legislația națională a Republicii Moldova.

Articolul 27. Competența Comitetului Statutul și Transferul Jucătorilor
1.
Competența Comitetului Statutul si Transferul Jucătorului FMF drept organ consultativ
ține de:
a. Statutul de "amator" sau "profesionist" al jucătorilor de fotbal;
b. Legitimarea/Înregistrarea și transferul jucătorilor;
c. înregistrarea jucătorilor în cazul retragerii și/sau excluderii clubului din campionat;
d. neînregistrarea jucătorilor de către club;
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e. încălcarea termenelor de înregistrare a jucătorilor, contractelor, anexelor,
amendamentelor și altor acte;
f. înregistrarea jucătorilor în afara perioadelor de înregistrare;
g. înregistrarea jucătorilor la Centrele de Pregătire;
h. Stabilirea sumei compensației de pregătire a jucătorilor.

Articolul 28. Sancțiuni
1.
Lista abaterilor de la prevederile prezentului regulament, precum și sancțiunile aplicabile
pentru comiterea unor astfel de abateri sunt enumerate în Anexa nr. 1 la prezentul
regulament.
2.
Aplicarea sancțiunilor pentru încălcarea prezentului Regulament este realizată de
Comitetul de Disciplină FMF.

CAPITOLUL 10. DISPOZIȚII FINALE
Articolul 29. Dispoziţii contrare
O dată cu intrarea în vigoare a prezentului regulament orice altă dispoziție contrară se
abrogă.
Articolul 30. Dispoziții tranzitorii
1.
Dosarele înregistrate la Comitetele jurisdicționale ale FMF înaintea intrării în vigoare a
acestui regulament se judecă în conformitate cu regulamentul în vigoare la data
înregistrării.
2.
Dosarele înregistrate după intrarea în vigoare a prezentului Regulament vor fi judecate pe
baza acestuia cu excepția următoarelor:
a. litigiile privind compensația de pregătire, care vor fi soluționate conform
regulamentului aflat în vigoare la data apariției dreptului de revendicare a compensației de
pregătire;
b. litigiile privind mecanismul de solidaritate, care vor fi soluționate conform
regulamentului aflat în vigoare la data încheierii transferului care generează mecanismul
de solidaritate.
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Articolul 31. Chestiuni care nu sunt prevăzute
Chestiunile care nu sunt prevăzute în acest regulament se decid de Comitetul Executiv al
FMF, ale cărui hotărâri sunt definitive.

Articolul 32. Adoptarea și intrarea în vigoare
Prezentul regulament a fost adoptat prin Hotărârea nr. 201 a Comitetului Executiv al
FMF la data de 06.03.2020 şi întră în vigoare din data adoptării.
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ANEXA 1. ÎNCĂLCĂRILE REGULAMENTULUI
APLICABILE

ȘI

SANCȚIUNILE

Articolul 1. Abateri și sancțiuni
1.
Cluburile, reprezentanţii echipelor, jucătorii vor fi sancţionaţi în cazul comiterii a
următoarelor abateri de la Regulamentul pentru Statutul şi Transferul Jucătorilor.
2.
Constituie abateri de la prevederile prezentului regulament:
2.1.
Încheierea de contracte cu două sau mai multe cluburi pe aceeaşi perioadă de timp,
cu excepția perioadei de împrumut;
Pentru abaterile prevăzute la art. 1 alin. 2.1 din prezenta Anexă și respectiv art. 5.3 din
prezentul Regulament sunt prevăzute următoarele sancțiuni:
b) jucătorii profesioniști: cu o suspendare de 6 etape şi plata unei amenzi:
- jucătorii din echipele de Divizia Națională: 10 000MDL;
- jucătorii din echipele de Divizia A: 4000 MDL;
2.2.
Legitimarea simultană a unui jucător profesionist pentru o echipă de seniori din
Divizia Națională sau Divizia A și pentru o echipă care participă în cadrul
campionatului de fotbal organizat de asociațiile teritoriale de profil fotbalistic.
Pentru abaterea prevăzută la art. 1 alin. 2.2 din prezenta Anexă și respectiv art. 5.4 din
prezentul Regulament jucătorul se sancționează cu suspendare la 6 meciuri oficiale
(campionat/cupă) și amendă în mărime de 5000 MDL.
2.3
Nerespectarea de către club a termenilor de înregistrare a contractelor de muncă ale
jucătorilor profesioniști, anexele sau acordurile adiționale la contractele individuale
de muncă, acordurile de reziliere a contractelor individuale de muncă, contractele de
transfer sau împrumut, decizia organelor judiciare FMF, decizia instanței de
judecată , precum și modificările / completările / amendamentele făcute la
contractele de muncă și/sau la Anexele sau acordurile adiționale la contractele
individuale de muncă
Pentru abaterea prevăzută la art. 1 alin. 2.3 din prezenta Anexă și respectiv art. 5.11 și art.
10.5 din prezentul Regulament cluburile vor fi obligate să achite în contul FMF o amendă
în valoare de 200 MDL, pentru fiecare act depus cu întârziere spre înregistrare.
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2.4.
Omisiunea clubului de a prezenta jucătorului a unui original al contractului de
muncă precum și a anexelor/acordurilor adiționale, amendamentelor
sau
completărilor la acestea.
Pentru abaterea prevăzută la art. 1 alin. 2.4 din prezenta Anexă și respectiv art. 10.3 din
prezentul Regulament clubul în cauză se sancţionează cu amendă:
cluburile din Divizia Națională - 20 000 MDL;
cluburilor din Divizia „A” – 5000 MDL.
Sancţiunea va fi impusă de fiecare dată când se va descoperi nerespectarea obligaţiei în
cazul oricărui jucător.
2.5.
Rezilierea contractului de muncă fără cauză justă în perioada protejată
Pentru abaterea prevăzută la art. 1 alin. 2.5 din prezenta Anexă și respectiv art. 11.5 din
prezentul Regulament, clubul se sancționează cu:
a) amendă:
- cluburile din Divizia Națională: - 6000 MDL;
- cluburile din Divizia A: - 4000 MDL;
b) interzicerea dreptului de a legitima jucători noi pentru o perioadă de transfer
Jucătorul va fi sancționat cu suspendare cuprinsă între 8 şi 14 de etape care se execută
efectiv din momentul în care jucătorul obţine drept de joc la un nou club.
2.6.
Nerestituirea la FMF a legitimaţiei jucătorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la
rezilierea contractului de muncă
Pentru abaterea prevăzută la art. 1 alin. 2.6 din prezenta Anexă și respectiv art. 11.9 din
prezentul Regulament clubul în cauză se sancţionează cu amendă:
cluburile din Divizia Națională, pentru fiecare caz – 1000 MDL;
cluburile din Divizia „A” pentru fiecare caz – 800 MDL.
2.7.
Începerea negocierilor cu un jucător aflat sub contract cu un alt club, fără
informarea, în scris, a clubului respectiv, precum și încheierea unui contract cu un
jucător sub interdicția desfășurării oricărei activități legate de fotbal
Pentru abaterea prevăzută la art. 1 alin. 2.7 din prezenta Anexă și respectiv art. 15.1
precum și 5.13 din prezentul Regulament clubul în cauză se sancţionează cu amendă:
- cluburile din Divizia Națională: - 6000 MDL;
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- cluburile din Divizia A: - 4000 MDL;
2.8.
Omisiunea unui club de a informa, în scris, un alt club cu privire la încheierea unui
contract cu un jucător profesionist aflat în perioada ultimelor 6 luni de contract cu
clubul respectiv
Pentru abaterea prevăzută la art. 1 alin. 2.8 din prezenta Anexă și respectiv art. 15.2 din
prezentul Regulament, clubul în cauză se sancţionează cu amendă:
cluburile din Divizia Naţională – 4000 MDL;
cluburile din Divizia A - 2000 MDL;
2.9.
Omisiunea jucătorului de a informa clubul, în scris, cu privire la încheierea unui nou
contract cu un alt club în perioada ultimelor 6 luni de contract cu clubul la care este
legitimat
Pentru abaterea prevăzută la art. 1 alin. 2.9. din prezenta Anexă și respectiv art. 15.2 din
prezentul Regulament, jucătorii vor achita o amendă în mărime de 2000 MDL.
2.10.
Acordarea şi primirea de indemnizaţii de transfer pentru transferul jucătorilor
amatori
Pentru abaterile prevăzute la art. 1 alin. 2.10 și respectiv art. 15.10 din prezentul
Regulament sunt prevăzute următoarele sancțiuni:
- cluburile din Divizia Națională: amendă – 6000 MDL;
- cluburile din Divizia A: amendă – 4000 MDl;
2.11.
Semnarea acordului de transfer a unui jucător de către clubul cesionar, la care a
fost transferat temporar, la un alt club, fără acordul clubului cedent
Pentru abaterile prevăzute la art. 1 alin. 2.11 din prezenta Anexă și respectiv art. 16.2 b)
din prezentul Regulament, clubul în cauză se sancţionează cu amendă:
- cluburile din Divizia Națională: amendă – 6000 MDL;
- cluburile din Divizia A: amendă – 4000 MDL;
2.12.
Nerespectarea de către cluburi a obligațiilor contractuale asumate față de jucători
și alte cluburi, în conformitate cu condițiile prevăzute în contractele de muncă
semnate cu jucătorii lor profesioniști și în acordurile de transfer
Pentru abaterea prevăzută la art. 1 alin. 2.12 din prezenta Anexă și respectiv art. 17.4 din
prezentul Regulament, clubul se sancționează cu:
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a) amendă de până la 10 000 MDL;
b) interdicția de a înregistra jucători până la achitarea datoriei
2.13.
Nerespectarea de către cluburi a obligaţiei şi a termenelor de plată a compensaţiei
pentru pregătire ori a contribuției de solidaritate
Pentru abaterea prevăzută la art. 1 alin. 2.13 din prezenta Anexă și respectiv art.22.6,
22.14 și 24.10 din prezentul Regulament, clubul în cauză se sancţionează cu:
a) amendă
Divizia Naţională: - 6000 MDL;
Divizia A: - 4000 MDL;
b) interdicția de a înregistra jucători până la achitarea datoriei.
2.14.
Refuzul de a se supune sau prezenta la examenul medical pentru constatarea unei
pretinse accidentări, a jucătorului convocat de FMF pentru meciurile echipei
naţionale
Pentru abaterile prevăzute la art. 1 alin. 2.14 din prezenta Anexă și respectiv art. 25.9 din
prezentul Regulament, jucătorul se sancționează cu suspendare pe timp de la 3 la 5 etape
şi plata unei amendă de până la 50 000 MDL.
2.15.
Refuzul clubului de a pune la dispoziția echipei naționale a jucătorilor convocaţi de
FMF pentru meciurile echipei naţionale
Pentru abaterile prevăzute la art. 1 alin. 2.15 din prezenta Anexă și respectiv art. 25.11
din prezentul Regulament, clubul se sancţionează cu lipsirea dreptului de a folosi în
meciuri oficiale jucătorii respectivi timp de 3-5 etape şi cu amendă în mărime de până la
60 000 MDL.

Articolul 2. Reguli de aplicare a sancțiunilor sportive
1.
Sancțiunile sportive prevăzute în prezentul Regulament se vor aplica de la data intrării în
vigoare a deciziei respective, cu excepția cazului în care decizia prevede altfel.
2.
Suspendările prevăzute în prezentul Regulament sunt puse în aplicare numai în timpul
sezonului sportiv. Perioadele de neparticipare la competiții a clubului corespunzător
(pentru care jucătorul este înregistrat) mai mult de o lună în timpul sezonului sportiv și /
sau perioadele dintre sezoanele sportive nu sunt incluse în perioada de valabilitate a
acestei sancțiuni sportive, stabilite pentru o anumită perioadă.
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3.
Interzicerea înregistrării de noi jucători de fotbal pentru un club începe de la data luării
deciziei relevante și se aplică întregii perioade actuale de înregistrare sau dacă decizia se
face între perioadele de înregistrare, o astfel de interdicție începe din ziua următoare datei
de înregistrare.
4.
Sancțiunile menționate în prezentul Regulament sunt aplicate de Comitetul de Disciplină.
5.
Dacă pentru o încălcare, prezentul Regulament prevede mai multe sancțiuni, Comitetul de
Disciplină are dreptul să aleagă una dintre aceste sancțiuni sau să aplice sancțiuni
combinate.
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