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HOTARAREA N 328
Comitetului Executiv al Federafiei Moldoveneqti de Fotbal

din2l septembrie 2021

mun. Chiqindu

privire la ajiliereu
unui membru la FMF
Cu

Examinind informafia prezentata de dl Ruslan Berzoi - vicepreqedinte FMF, in
conformitate cu Legea Parlamentului Republicii Moldova cu privire laOrganizaliile Necomerciale
nr.86 , adoptatd - 11.06.2020 , in vigoare - 27 .07 .2020 gi Art. 12, 14, 15,40 ale Statutului FMF ,
inbaza cererilor solicitantului, Comitetul Executiv a constatat urmdtoarele :
La secretariatul FMF a fost inregistratd o cerere din partea Asociafiei Obqteqti "Fotbal
Club "SPORTING-TRESTIENI" care a solicitat afilierea la Federafia Moldoveneascd de Fotbal qi
a anexat un set de documente conform prevederilor statutului FMF.
in urma analizei cererii Ei dosarului solicitantului, statutului FMF qi a Legii cu privire la
organiza[iile necomerciale, s-a constatat cd necesitatea afilierii decurge qi din faptul cd solicitantul
particlpd deja in campionatul Republicii Moldova la Fotbal de mai mulli ani qi a promovat in
Divizia A conform criteriului sportiv, iar conform Regulamentului Campionatului participanfii in
cadrul Diviziei A trebuie sd fie membri afiliafi la FMF.
Articolul 1.al Legli cu privire la organiza[iile necomerciale, la aliniatul6(4) prevede
posibilitatea qi dreptul unei organiza[ii necomerciale :Asociafii obqtqti - in cazul nostru a unui
Club de Fotbal, de a intra, cu drepturi de membru, in componenla altor asociafii ob;teqti, in special
Federafii Sportive Nafionale, cum este Federafia Moldoveneascd de Fotbal.
Statutul FMF prevede cd : ,,Membru afiliat" (,,membri afiliafi") se referd la cluburi de
fotbal, asocialii regionale, raionale, municipale de fotbal, asocialia de fotbal UTA_Gdgduzia, alte
organiza[ii de profil fotbalistic (cluburi sportive de copii qi scoli de fotbal autonome, asociafiile
fotbal in sald, fotbal feminin, fotbal pentru invalizi, fotbal de plaji, precum qi altele, care au drept
scop statutar dezvoltarea. popularizarea) promovarea qi apdrarea intereselor fotbalului )
orgarizarca competiliilor de fotbal in domeniul sdu sub egida FMF), care s-au afiliat la Federalia
Moldoveneascd de Fotbal.
Astfel solicitantul de afiliere intruneqte condiliile necesare din punct de vedere al structurii
de organizare juridicd. Solicitantul la afiliere intruneqte qi condiliile stipulate la punctul 14.1;14.2;
14.3 al statutului FMF care prevede cd : Obfinerea calit[1ii de membru afiliat la FMF se produce
inbazaunei cereri de afiliere din partea subiectului respectiv depuse in formd scrisd secretariatului
general FMF.
Pentru obfinerea calitdlii de membri afiliati la FMF cluburile de fotbal trebuie sd fie
persoane juridice inregistrate conform legislafiei in vigoare a Republicii Moldova qi sd participe
in campionatul nafional la fotbal.
- Cererea de oblinere a calitdfii de membru afiliat la FMF inaintatd de cdtre solicitant este insofitd
conform cerinfelor statutare de:
-o copie a Statutului solicitantului inregistrat conform legislafiei in vigoare a Republicii
Moldova, o copie a certificatului de inregistrare qi a extrasului privind datele conducdtorului,
eliberat de cdtre autoritatea care a inregistrat solicitantul;
- o declaralie cd solicitantul se obligd sd respecte Statutele, regulamentele, deciziile FMF, FIFA
qi UEFA qi si asigure faptul cd acestea, de asemenea, sunt respectate de cdtre proprii membri;
- o declarafie cd solicitantul se obligd sd respecte Regulile de joc, emise de cdtre IFAB qi cd
acestea vor fi, de asemenea, respectate de cdtre membrii sdi proprii;

jurisdicfiei Cu4ii de Arbitraj Sportiv
in Fotbal din R.M., specializati qi CAS din Lausanne (Elve{ia);
- o declarafie referitor la faptul cd conform organizdrii salejuridice, solicitantul este asigurat cd
poate lua decizii independent, ftr6" a fi influenfat de careva terfe pdrfi din exterior;
- o listl a oficialilor acestuia care au dreptul de a semna acte oficiale qi de a incheia acorduri
legale cu pdrfile terfe;
- o copie a procesului verbal al Adundrii de constituire a solicitantului qi a ultimului s6u
Congres, Adunare Generald sau intilnire;
- o declarafie referitor la faptul cd toate meciurile oficiale de pe teren propriu solicitantul le va
juca pe teritoriul Republicii Moldova;
- o declarafie referitor la culorile oficiale ale clubului respectiv, precum qi mostra sternei
- o declarafie cd solicitantul recunoaqte qi se subordoneazd

qi Mediere

acestuia.
- o declara{ie

ci

acesta se angajeazd sd organizeze sausd participe la meciuri amicale numai cu

acordul prealabil al FMF;

Comitetul Executiv al FMF mai constat6 cd conform prevederilor punctului 12.6 al
Statutului FMF gi in urma delegirii de cltre Congresul FMF a unor competenle, are competenfa qi
este imputemicit de a examina aceste cereri de afiliere qi a decide in acest sens.
Astfel inbaza celor menfionate mai sus, Comitetul Executiv al FMF, cu majoritatea de
voturi.

HOTARAgTE:
l. A afilia la FMF incalitate
9i obligafiile pe

de membru al Federafiei Moldoveneqti de Fotbal, cu toate drepturile

:

- AO "Fotbal Club "SPORTING-TRESTIENI"

I

inreeistratd conform legislafidi Republicii

Moldova in vigoare.
2. A inregistra AO "Fotbal Club 'ISPORTING-TRESTIENI" in registrul membrilor afiliali la FMF.
3. A la cunogtinfa urmdtorului Congres FMF prezenta hotIrdre qi a prezenta noul membru afiliat.
4.Responsabil de indeplinirea hotdririi date este numit dl Nicolai Cebotari - secretar general FMF.
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Leonid OLEINICENCO

Nicolai Cebotari
Anatol Teslev

