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HoTAR1REA Nr. 362
a Gomitetului Executiv al Federatiei Moldovenesti de Fotbal

din 25 martie 2022
Cu privire

mun. Chigindu

la

excluderea
Asociatia Obgteasci ,,Clubul de Fotbal pentru copii gijuniori Voran"
in continuare dupd text
Asociafia Obgteasci ,,Clubul de Fotbal pentru copii gijuniori Voran',
din rindul membrilor Federatiei Moldovenegti de Fotbal
(in continuare dupd text FMF)
Examinind informatia 9i notele informative prezentate de cdtre Secretarul General al
FMF, dl Nicolae Cebotari si vicepregedintele FMF, dl Ruslan Berzoi, primite de la:
Comisia pentru verificarea activitd[ii membrilor FMF, Departamentul de Competifii 9i
Departamentul Tehnic al FMF, care au adus la cunogtinld Comitetului Executiv al FMF
faptul cd, pe data de 28 ianuarie 2022, prin hotdrirea sa Comitetul Executiv al FMF, a
decis a crea o coriisie responsabild de verificarea activitdlii membrilor FMF.
Comisia a fost constituitd pentru a verifica activitatea membrilor FMF, in cSrespundere
cu procedura de excludere a unui membru din cadrul FMF, pentru incdlcarea gravd a
statutului 9i a regulamentelor FMF, necorespunderea cu prevederile statutului FMF,
inclusiv, in urma iegirii din Campionatul Republicii Moldova la Fotbal in perioada unui
sezon fotbalistic in curs de desfdgurare gi/sau incetare a activitdlii fotbalistice.
Comisia sus-menlionatd s-a intrunitin citeva gedinle lucrative, pe data de 15.01 .2022,
04.03.2022 gi pe data de 22.03.2022, a studiat activitatea membrilor vizali, i-a invitat la
lucrdrile comisiei gi a analizat arhiva FMF referitoare la competiliile fotbalistiqe gi
participanfii la acestea, actele si informafiile prezentate de cdtre reprezentantii acestora,
precum gi alte acte ce fin de inregistrarea persoanelor juridice membri ai FMF, proiectele
fotbalistice ale FMF gi participanfii la ele.
Comisia a constatat gi a stabilit existen[a membrilor despre care nu se deline in ultimii 23 ani, informalii despre activitatea fotbalisticd a acestora sub egida FMF, au analizat
arhiva FMF referitoare la competitiile fotbalistice gi participanlii la acestea, precum gi alte
acte ce [in de proiectele fotbalistice ale FMF gi participanlii la ele.

Drept rezultat al acestor lucrdri a fost identificat un numdr de membri ai Federafiei
Moldovenegti de Fotbal care nu au activitate in domeniulfotbalistic in colaborare sau sub
egida FMF, nu lin legdtura gi nu corespondeazd cu FMF pentru a se implica in activitatea
fotbalisticd, competitiile sportive gi proiectele FMF, nu achitd cotiza[iile de membru 9i alte
taxe de inscriere in competilii, au Tncetat activitatea fotbalisticd deoarece nu participd in
campionatele gi competi[iile fotbalistice organizate sub egida FMF, totodatd un moment
important este gi faptul cd acegtea nu au reluat participarea la Campionatul Republicii

Moldova la Fotbal gi la evenimentele fotbalistice 9i competifiile sportive sus-menlionate
in noul sezon competitional.
Cu pdrere de rdu printre acegti membri se numdrd gi Asociatia Obgteasci ,,Glubul de
Fotbal pentru copii 9i juniori Voran" . Totodatd este de menfionat gi faptul cd
membrului respectiv i s-a solicitat in scris, prin scrisoare recomandatd gi e-mail, sd
prezinte la FMF, Comisiei pentru verificarea activitdfii membrilor FMF, informatii despre
activitatea sa gi sd se expund in apdrarea sa, unii membri s-au expus.
Clubul de fotbal pentru copii gijunioriVoran, in persoana conducdtorului Petru Munteanu,
a fost prezent la gedinla Comisiei, care a avut loc pe data de 04.03.2022, a avut obieclii
gi a menlionat cd: clubul pe care i-l reprezintd are activitate fotbalisticd, folosegte un
stadion artificial de fotbal, gi cu toate cd nu participi direct, ca persoand juridici aparte 9i
luatd individual in competiliile 9i proiectele fotbalistice ale FMF, totugi are contracte de
colaborare cu $coala Sportivd Specializatd de Fotbal nr.2 din Chigindu gi FC "Sfintul
Gheorghe" Suruceni care participd in Campionatul Republicii Moldova la Fotbal Divizia
Nalionald 9i a anexat aceste contracte la materialele Comisiei.

La acest aspect, este de menlionat faptul cd statutul FMF, prevede obligafia fiecdrui
membru de a participa direct 9i individual in competifiile, evenimentele si proiectele
fotbalistice desfdgurate de cdtre FMF sau sub patronajul acesteia, 9i nu indirect, prin
colabordri sau alte forme de activitate indirectd, acest mod de activitate fiind caracteristic
structurilor fotbalistice care nu sunt membri afiliali la FMF.

Acest fapt de rind cu notele informative gi cu propunerea de a con;tata aceste
circumstante gi a exclude membrul nominalizat au fost aduse la cunogtinta Comitetului
Executiv al FMF la gedinla din 25.03.2022.
Drept urmare in cadrulacesteigedinle a Comitetului Executiv al FMF membrii comitetului
au propus de a exclude Asociatia Obgteasci ,,Clubul de Fotbal pentru copii gijuniori
Voran" din rTndul membrilor FMF 9i efectuarea procedurilor prevdzute de statutul FMF,
deoarece acesta nu are activitate in domeniulfotbalistic, a incetat activitatea fotbalisticd,
nu participd Tn campionatele 9i competiliile fotbalistice organizate de cdtre FMF, nu

pldtegte cotizatii sau taxe de inscriere in competitii 9i nu a reluat participarea la
even imentele fotbalistice sus-mentionate in nou I sezon competitional.

Aceste inacliuni gi circumstanle de fapt constituie o incdlcare a prevederilor statutare ale
FMF de cdtre Asociatia Obgteasci ,,Clubul de Fotbal pentru copii gijuniori Voran"
deoarece art.17.1 lit.a) prevede obligatia membrului de a respecta statutul FMF, lit.c) al
aceluiagi articol prevede obligatia membrului afiliat la FMF de a participa la competilii gi
alte activitdti sportive organizate sub patronajul FMF, iar lit.h) prevede obligatia de a
achita toate sumele datorate fatd de FMF, inclusiv 9i pentru cotizatiile de membru.

Drept temei juridic pentru luarea unei hotdriri in privinta membrului vizat servesc
urmdtoarele: Decizia Congresului FMF din 22.01.2021 privind Delegarea atributiilor
Congresului FMF previzute la art.28.2 litera d); e); 0; g); h); i); j) catre Comitetului
Executiv FMF, aceste prevederi acordd competenta gi pemit Comitetului Executiv al FMF
de a decide excluderea din FMF a membrului care incalcd prevederile gi obligaliile
statutare; prevederile statutului FMF: art. 40.1 litera ,,n" gi ar1.12.7 care acordd dreptul
Comitetului Executiv de a exclude un membru din cadrul FMF in cazul in care acesta gi-

a Tncetat activitatea fotbalisticd gi nu participd in competiliile organizate de citre FMF,
art.17.1 lit.a) prevede obligalia membrului de a respecta statutul FMF, lit.c) al aceluiaqi
articol prevede obligalia membrului afiliat la FMF de a participa la competitii 9i alte
activitdfi sportive organizate sub patronajul FMF, iar lit.h) prevede obligatia de a achita
toate sumele datorate fald de FMF, inclusiv gi pentru cotizafiile de membru, art'17 '2
prevede sanclionarea membrilor care incalci obligaliunile prevdzute Tn statutul FMF,
art.19.1 litera,,a" prevede dreptulgiposibilitatea Comitetului Executiv al FMF de a exclude
din rindul FMF un membru afiliat al ei din motivul unor incdlcdri grave a statutului FMF,
lit.,'b', a aceluiagi articol prevede excluderea din rindul membrilor FMF pentru neplata
cotizaliilor sau altor sume datorate FMF gi lit. ,,c" care prevede excluderea din rindul
membrilor FMF Tn rezultatul pierderii calitdlii de membru, art.20.1 9i 20.3 previd cd
calitatea de membru se considerd pierdutd in cazul Tncetdrii activitdtii in domeniul
fotbalistic Ai duce la lipsirea de Tntregul complex de drepturi ale membrilor FMF 9i art.22'3
care prevede expres cd incetarea activitalii in domeniul fotbalistic din proprie initiativd
duce la pierderea calitdlii de membru afiliat dupd ce la inceputul unui sezon fotbalistic nu
a reluat participarea la nici una din competiliile sportive organizate sub patronatul FMF,
astfel inbaza informaliei, documentelor gi argumentelor prezentate, in conformitate cu
cele constatate, giin temeiul prevederilor statutare sus-menfionate Comitetul Executiv al
FMF:

uorAnAsre:

prezentate;

e

1.A lua act de informalia 9i documentele
pentru copii
2. A constata Tncdlcarea de cdtre Asociafia Obgteasci ,,Clubul de Fotbal
gijUniOriVoran" a preVederilOr art.17.1 lit. ,,a", "C", 9i ,,h" al StatUtUlui FMF;
3. A constata conform prevederilor art.22.3 9i 40'1 litera,,n",,V" 9i ,,y" din statutul FMF
lipsa activitdlii in domeniul fotbalistic sub patronajul sau egida FMF, incetarea activitdtii
fotbalistice din proprie iniliativi, lipsa de colaborare 9i neparticiparea in Campionatul
Republicii Moldova la fotbal gi alte competilii, proiecte sau evenimente sportive
fotbalistice organizate sub patronajul FMF de cdtre Asociatia Obgteasci ,,Clubul de
Fotbal pentru copii 9i juniori Voran", gi faptul cd dupd inceputul sezonului fotbalistic
2020, acesta nu a reluat participarea la evenimentele sportive gi competitiile mentionate;

4.A constata pierderea calitdlii de membru al FMF de citre Asociatia Obgteasci
prevederilor art.19.1 lit. "c"
,,Glubul de Fotbal pentru copii gijunioriVoran" in temeiul
9i22.3 al statutului FMF;
5.A exclude Asociafia Obgteasci ,,Glubul de Fotbal pentru copii 9i juniori Voran"
din iindul membrilor FMF gi a-l lipsi de intregul complex de drepturi de care beneficiazd
membrii afiliati la FMF;
6.A elimina Asocialia Obgteasci ,,Glubul de Fotbal pentru copii giiunioriVoran" din
registrul membrilor afiliati la FMF;
7.A notifica 9i a aduce la cunogtinld Asocialia Obgteasci ,,Clubul de Fotbal pentru
copii 9i juniori Voran" despre prezenta hotirTre, intr-un termen de 7 zile calendaristice
prin pogtd, fax, e-mail sau prin publicarea hotdririi pe pagina web a FMF;
8.A aduce la cunogtinld urmdtorului Congres al FMF despre prezenta hotdrire;
g. prezenta hotdrire poate fi contestatd gi anulatd la Congresul FMF cu votul a 213 din
numdrul membrilor afiliati la FMF;

10. Responsabil de indeplinirea hotdririi date este numit dl Nicolae Cebotari - Secretar
General al FMF .

Pregedintele Comitetului Executiy"-'
Secretarul General al FMF

Nicolai Cebotari

Membru al Comitetului Executiv

Ruslan Berzoi

ffi

