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HOTARIREA Nr.363
a Comitetului Executiv al Federatiei Moldovenegti de Fotbal

din 25 martie 2022
Cu privire

mun. Chigindu

la excluderea

Centrului Sportiv de Pregitire a Loturilor Nalionale din Moldova
in continuare dupd text
Centrului Sportiv de Pregitire a Loturilor Nalionale din Moldova
din rindul membrilor Federaliei Moldovenegti de Fotbal
(in continuare dupd text FMF)
Examinind informatia prezentatd de cdtre dl Nicolae Cebotari, Secretar General al FMF
gi dl Ruslan BerzoiVicepregedinte FMF, care au adus la cunogtinld Comitetului Executiv
al FMF faptul ce, pe data de 28 ianuarie 2022, prin hotirirea sa Comitetul Executiv al
FMF, a decis a crea o comisie responsabild de verificarea activitdtii membrilor FMF.
Comisia a fost cdnstituitd pentru a verifica activitatea membrilor FMF, in corespundere

cu procedura de excludere a unui membru din cadrul FMF, pentru incdlc0rea gravd a
statutului gi a regulamentelor FMF, necorespunderea cu prevederile statutului FMF,
inclusiv, Tn urma iegirii din Campionatul Republicii Moldova la Fotbal in perioada unui
sezon fotbalistic in curs de desfSgurare gi/sau incetare a activititii fotbalistice.
Comisia sus-menlionati s-a intrunit in citeva gedinte 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 competifiile fotbalistice 9i
participantii la acestea, actele si informaliile prezentate de cdtre reprezentanfii acestora,
precum gi alte acte ce tin de Tnregistrarea persoanelor juridice membri ai FMF, proiectele
fotbalistice ale FMF gi participanlii la ele.

in

rezultatul acestor lucrdri, Comisia a identificat un numir de membri ai Federaliei
Moldovenegti de Fotbal, care au o formd juridicd de organizare de drept public, de stat,
cum ar fi gcoli sportive de stat, institufii publice sau intreprinderi municipale etc, care nu
corespund prevederilor statutului FMF, care se referd la calitatea de membru al FMF gi
Legii nr.86 din 11 iunie 2020, cu privire la organizafiile necomerciale.
Astfel, in acest context, statutul FMF, prevede la art.14.7, faptul cd: Cluburile de Fotbal
9i alte asocialii sau institufii de fotbal, sportive de drept public (de stat: gcoli de stat,
institulii publice, intreprinderi municipale etc.) nu pot fi membre ale FMF. Acestea entitdli
sportive de drept public afiliate in prezent la FMF, au obligafia ca, pind la 31.12.2019, sd
se organizeze in cluburi sau organizalii sportive de drept privat, Asociafii obgtegti, in caz
contrar, urmind a fi excluse din rindul membrilor FMF.

Totodatd Legea nr'86 din 11 iunie 2020, cu privire la organizatiile necomerciale prevede
la art.11, alin.3 faptul cd: Autorita{ile 9i institufiile publice, intreprinderile de stat
9i
municipale nu pot constitui organizafii necomerciale
9i nu pot deveni membri ai
Asociafiilor Obgtegti (precum este FMF).
Cu pdrere de rdu, pind in prezent, membrii identificafi, institufii publice, intreprinderi
de
stat 9i municipale membri ai FMF, la data de 25.03.2022, nu s-au organizat sau

reorganizat din punct de vedere al formei de organizare juridicd, Tn termenul
acordat de
statutul FMF, in Asociafii Obgtegti; nu corespund calitd{ii de membru prevdzut
de statutul
FMF 9i astfel, nu pot fiin continuare membri aiAO Federalia Moldoveneascd
de Fotbal,
care este organizatd sub forma de_organiza[ie necomerciald: Asocialie Obsteascd,
iar
printre acegti membri se numdrd gi Centrul Sportiv de Pregitire
a Loturilor Nafionale
din Moldova.

Acest fapt, de rind cu actele Comisiei 9i hotdrirea din 22.0g.2022, cu propunerea
de a
constata aceste circumstanle 9i de a exclude membrul nominalizat, au fost
aduse la
cunogtin{a comitetului Executiv al FMF la gedinfa din 25.03.2022.

Drept urmare, in cadrul acestei gedinle a Comitetului Executiv al FMF, membrii
comitetului au suslinut si votat pentru excluderea Gentrutui Sportiv de pregitire
a
L.otlrilor Nalionale din Moldova din rindul membrilor FMF efectuarea procedurilor
9i

statutare de rigoare in acest sens, deoarece acesta a incdlcat prevederile
statutului FMF
nu
Tntrunegte
condifile
juridicd
ce
9i
de organizare, prevdzutd de statutul FMF
lin de forma
legislafia
in
vigoare
a
R.M.
referitoare
9i
la calitatea de membru afiliat/asocibt la FMF.
Drept temeijuridic pentru luarea unei hotdriri in privinfa membrului vizat
mai servesc si
urmdtoarele prevederi decizionale gi statutare ale FMF :

Decizia Congresului FMF din 22.01.2021privind Delegarea atribuliilor
Congresului FMF
prevdzute la art.28.2litera d); e);
g);
j)
h); i); cdtre Comitetului Executiv FMF, aceste
0;

prevederi acordd competenta gi permit Comitetului Executiv al FMF
de a decide
excluderea din FMF, a membrului care incalcd prevederile gi obligatiile
statutare;
Prevederile statutului FMF:

art' 40'1 litera ,n" 9i art.12.7 care acordd dreptul Comitetului Executiv de a exctude
un
membru din cadrul FMF in cazul schimbdrii modului de organizare juridicd,
reorganizare
a acestuia, modificare a prevederilor legislalieiin vigoare sau aducerii
calitdliide membru
in concordanld cu prevederile statutului FMF si prevederile legislaliei?n vigoare
a R.M.;
ar1.17.1 lit.a) care prevede obligalia membrului de a respecta statutul FMF;
art'17

'2 care prevede sanclionarea membrilor care Tncalcd obligaliunile prevdzute in

statutul FMF;

art'19.1 litera,,a" care prevede dreptul gi posibilitatea Comitetului Executiv al FMF
de a
exclude din rindul FMF un membru afiliat al ei din motivul unor incdlcdri grave
a statutului
FMF, iar lit'"c" al aceluiagi articol, prevede excluderea din rindul membrilor
FMF. Tn
rezultatul pierderii calitdlii de membru;

?,

aft.20.1 gi 20.3 care prevdd cd calitatea de membru se considerd pierdutd in cazul
excluderii din rindul membrilor afiliali la FMF 9i duce ta lipsirea de intregul complex de
drepturi ale membrilor FMF;
astfel in baza informatiei, documentelor gi argumentelor prezentate de cdtre raportori, in
conformitate cu cele constatate, procedura de excludere a unui membru din cadrul FMF,
gi in temeiul prevederilor statutare sus-men[ionate, Comitetul Executiv al FMF:

uorAnAgre:
1.A lua act de informafia 9i documentele prezentate de cdtre raportori;

2. A constata necorespunderea formei de organizare juridici a Gentrului Sportiv de
Pregitire a Loturilor Nafionale din Moldova cu calitatea de membru al FMF gi forma
juridicd de organizare a membrului FMF prevdzutd de statutul FMF si legislalia Tn vigoare
a R.M.;
3. A constata incdlcarea de cdtre Centrului Sportiv de Pregitire a Loturilor Nalionale
din Moldova a obligafiilor prevdzute de art.14.7 9i art. 17 .1 lit. "a" ale statutului FMF;

4.A constata pierderea calitdliide membru al FMF de cdtre Centrul Sportiv de Pregitire
a Loturilor Nafionale din Moldova in temeiul prevederilor art.19.1 lit. "a" gi "c" gi art. 20
al statutului FMF;.
5.A exclude Gentrul Sportiv de Pregitire a Loturilor Nalionale din Mold0va din rindul
membrilor FMF gi a-l lipsi de Tntregul complex de drepturi de care beneficiazd membrii
afiliati la FMF;

6.4 elimina Centrul Sportiv de Pregitire a Loturilor Nationale din Moldova

din

registrul membrilor afiliali la FMF;

7.A notifica 9i a aduce la cunogtintd Gentrului Sportiv de Pregitire a Loturilor
Nalionale din Moldova despre prezenta hotdrire, Tntr-un termen de7 zile calendaristice
prin pogtd, fax, e-mail sau prin publicarea hotiririi pe pagina web a FMF;
8.A aduce la cunogtinld urmdtorului Congres al FMF despre prezenta hotdr?re;

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

.

Pregedintele Comitetului Executiv
Secretarul General al

FMF

/---

Membru al Comitetului Executiv

Leonid Oleinicenco
Nicolai Cebotari

