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HOTARIREA Nr.38O
a Comitetului Executiv al Federatiei Moldovenegti de Fotbal

din 25 martie 2022
Cu privire

mun. Chigindu

la excluderea

Asocialia Obgteasci Fotbal Club Gahul-2005
ln continuare dupd text

Asociafia Obgteasci Fotbal Glub Cahul-2005
din rindul membrilor Federaliei Moldovenegti de Fotbat
(in continuare dupd text FMF)
Examinind informalia gi notele informative prezentate de cdtre Secretarul General al
FMF, dl Nicolae Cebotari 9i vicepregedintele FMF, dl Ruslan Berzoi, primite de la:
Comisia pentru verificarea activitdlii membrilor FMF, Departamentul de Competilii gi
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 comisie responsabild de verificarea activit5lii membrilor FMF.
Comisia a fost constituitd pentru a verifica activitatea membrilor FMF, in cSresprndere
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 activitd[ii fotbalistice.
Comisia sus-menlionati s-a intrunit in citeva gedinle lucrative, pe data de 15.02.2022,
04.03.2022 9i pe data de 22.03.2022, a studiat activitatea membrilor vizali, i-a invitat la
lucrdrile comisiei gi a analizat arhiva FMF referitoare la competifiib fotbalistice gi
participantii la acestea, actele si informafiile prezentate de cdtre reprezentanlii acestora,
precum gi alte acte ce tin de inregistrarea persoanelor juridice membri ai FMF, proiectele
fotbalistice ale FMF gi participanfii la ele.
Comisia a constatat gi a stabilit existenta membrilor despre care nu se deline in ultimii 23 ani, informatii despre activitatea fotbalisticd a acestora sub egida FMF, au analizat
arhiva FMF referitoare la competitiile fotbalistice gi participanfii la acestea, precum gi alte
acte ce fin de proiectele fotbalistice ale FMF gi participanfii la ele, inregistrarea gi iegirea
din competilii a echipelor de fotbal.
Drept rezultat al acestor lucrdri a fost identificat un numdr de membri ai Federaliei
Moldovenegti de Fotbal care nu au activitate Tn domeniulfotbalistic in colaborare sau sub
egida FMF, nu fin legdtura gi nu corespondeazd cu FMF pentru a se implica in activitatea
fotbalisticd, competiliile sportive gi proiectele FMF, nu achitd cotizaliile de membru gialte
taxe de inscriere in competitii, au incetat activitatea fotbalistici deoarece nu participi in
campionatele gi competiliile fotbalistice organizate sub egida FMF, unii s-au retras din
Campionatul Republicii Moldova la Fotbal Tn curs de desfdgurare, totodatd un moment
important este gi faptul cd acegtea nu au reluat participarea la Campionatul Republicii

Moldova la Fotbal gi la evenimentele fotbalistice gi competiliile sportive sus-menlionate
in sezonul competitional urmdtor.
Secretarul General al FMF, D-nul Nicolae Cebotari, a mai adus la cunogtinld Comitetului
Executiv al FMF, faptulcd pe data de 25 octombrie2021, de cdtre Comitetulde Competilii
al FMF, a fost adoptatd decizia sub nr.36/112021 prin care: pentru incdlcarea gravd a
Regulamentului Campionatului Republicii Moldova la Fotbal, edilia 2021122, pentru
retragerea echipei FC Cahul 2005 din Campionatul in curs de desfdgurare, au fost
aplicate cdtre Asocialia Obgteascd Fotbal Club Cahul-2005, diverse sancliuni disciplinar
sportive dupd cum urmeazdin textul deciziei respective:

1.1. A admite cererea parvenitd

din partea clubului de fotbal FC CAHUL-2005,
privind excluderea echipei FC CAHUL-2005 din Campionatul Republicii
Moldova la Fotbal, Divizia A, Edilia 202112022 9i cupa Moldovei

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

MOLDTELECOM, Edi{ia 2021 122.
A exclude echipa FC CAHUL-2005, din Campionatul Republicii Moldova la
Fotbal, Divizia A, Edilia 202112022, conform Regulamentului Campionatului R.
Moldova la Fotbal, Edilia 202112022.
A exclude echipa FC CAHUL-2005, din Cupa Moldovei MOLDTELECOM,
Edilia 2021122, conform Regulamentului Cupei Moldovei MOLDTELECOM,
Edi(ia 2021122.
A pdstra rezultatele echipei FC CAHUL-2005, acumulate in cadrul meciurilor
disputate conform programului Campionatului Republicii Moldova la Fotbal,
Edilia 2021122, avdnd in vedere faptul cd s-au disputat 50% din.meciurile
programate, conform art. 13.15. al Regulamentului Campionatului R."Moldova
la Fotbal, Edifia 2021122.
A acorda victorie tehnicd cu rezultatul (3-0), in favoarea echipelor adverse, care
urmau sd intAlneascd echipa FC CAHUL-2005, in cadrul meciurilor programate
dar nedisputate, conform programului Campionatului Republicii Moldova la
Fotbal, Edilia 2021 122.
A declara libere de joc echipele adverse care urmau sd intdlneascd echipa FC
CAHUL-2005, in cadrul meciurilor programate dar nedisputate, conform
programului Campionatului Republicii Moldova la Fotbal, Edilia 202112022.
A retrograda echipa FC CAHUL-2005, in campionatul de fotbal al asocia{iilor
raionale sau municipale unde igi are sediul clubul FC CAHUL-2005, conform
art.13.13 al Regulamentului Campionatului R. Moldova la Fotbal, Editia
2021t2022.
A sesiza organele competente al FMF privind adoptarea acfiunilor suplimentare,
in legdturd cu incdlcarea gravd a Statutului FMF de cdtre FC CAHUL-2005.

Aceastd incdlcare statutard este una gravd si constituie temei privind excluderea
Asocialia Obgteascd Fotbal Club Cahul-2005 din rdndul membrilor afiliali la FMF.
Astfel Comitetul de Competitii al FMF, a constatat incdlcarea gravd de citre
Asocia(ia Obgteascd Fotbal Club Cahul-2005 a RegulamentuluiCampionatului Republicii
Moldova la Fotbal, editia 2021122 9i a sesizat Comitetul Executiv al FMF despre
incdlcarea gravd prin aceste ac[iuni 9i inactiuni, a Statutului FMF, fapt care duce la
necesitatea aplicdrii sancliunilor corespunzdtoare, sanctiuni care tin de competenla
Comitetului Executiv al Federaliei Moldovenegti de Fotbal.
Temei al acestei sesizdri a servit prevederea punctului 13.13. a Regulamentului
Campionatului Republicii Moldova la Fotbal, care prevede cd:

-Retragerea echipei din campionatul in curs de desfdgurare, la iniliativa clubului
din care face parte, se sancfioneazd cu excluderea echipei din campionat gi
retrogradarea clubuluiTn campionatul de fotbal al asociafiei raionale sau municipale unde
igi are sediul clubulTn cauzd, cu excluderea ulterioard din rAndul membrilor afiliali la FMF,
conform Statutului FMF. Comitetul de Competifii al FMF va fi competent de excluderea
din campionat gi retrogradarea clubului, urmdnd sd sesizeze celelalte organe competente
ale FMF privind adoptarea acfiunilor suplimentare.
in cadrul gedinfei din 25.03.2022 a Comitetului Executiv al FMF, membrii
Comitetuluiau propus excluderea Asociafia Obgteascd Fotbal Club Cahul-2005 din rindul
membrilor afiliali la FMF gi efectuarea procedurilor prevdzute de statutul FMF in acest
sens, deoarece acesta a comis o incdlcare gravd a statutului 9i regulamentelor FMF, a
adus prin acliunile sale un prejudiciu atit financiar si material, cit 9i imaginii, intereselor si
reputaliei profesionale ale FMF, a prejudiciat integritatea Campionatului Republicii
Moldova la Fotbal edifia 2021122,
a prejudiciat drepturile 9i interesele celorlalte cluburi de fotbal participante in campionat,
a prejudiciat drepturile si interesele partenerilor tehnici si media ai FMF gi nu in ultimul
rind, drepturile gi interesele angajalilor sdi.
Un moment important, care este constatat la data ludrii prezentei decizii, este gifaptul cd
decizia Comitetului de Competilii al FMF din 25.10.2021, cu privire la sancfionarea

Asociafia Obgteascd Fotbal Club Cahul-2005, nu a fost contestatd, este definitivd

irevocabild.

9i

0

Drept temeijuridic pentru luarea acestei hotdriri in privinla membrului vizat mai servesc
urmdtoarele:
Decizia Congresului FMF din22 ianuarie 2021 privind Delegarea atribuliilor Congresului
FMF prevdzute la art.28.2litera d); e); f); g); h); i); j) cdtre Comitetului Executiv FMF,
aceste prevederi acordd competenfa gi permit Comitetului Executiv al FMF de a decide
excluderea din FMF a membrului care incalcd prevederile 9i obligafiile statutare;
Prevederile statutului FMF: art. 40.1 litera un" gi art.12.7 care acordd dreptul Comitetului
Executiv de a exclude un membru din cadrul FMF Tn cazul in care acesta gi-a incetat
activitatea fotbalisticd gi/sau nu participd Tn competitiile organizate de cdtre FMF, art.17,1
lit.a) prevede obligalia membrului de a respecta statutul, regulamentele 9i codurile FMF;
lit.c) al aceluiagi articol care prevede obligatia membrului afiliat la FMF de a participa la
competitii gi alte activitdli sportive organizate sub patronajul FMF, lit. h) care prevede
obliga[ia de a achita toate sumele datorate fatd de FMF, inclusiv gi pentru cotizaliile de
membru, arl.17.2 prevede sanctionarea membrilor care incalci obligaliunile prevdzute in
statutul FMF; Art.19.1 litera,,a" prevede dreptul gi posibilitatea Comitetului Executiv al
FMF de a exclude din rindul FMF un membru afiliat al ei din motivul unor incdlciri grave
a statutului 9i regulamentelor FMF, lit."b'a aceluiagiarticol prevede excluderea din rindul
membrilor FMF pentru neplata cotizafiilor sau altor sume datorate FMF, lit. ,,c" prevede
excluderea din rindul membrilor FMF Tn rezultatul pierderii calitdtii de membru, iar lit. "g"
prevede excluderea din rindul membrilor afiliafi la FMF, in cazul iegirii din Campionatul
Republicii Moldova la Fotbal in perioada unui sezon fotbalistic ?n curs de desfdgurare.
Art.20.1 9i 20.3 al statutului FMF prevdd cd calitatea de membru se considerd pierdutd in

cazul incetdrii activitdtii in domeniul fotbalistic Ai duce la lipsirea de Tntregul complex de
drepturi ale membrilor FMF.

Astfel inbaza informaliei, documentelor gi argumentelor prezentate de cdtre raportori, Tn
conformitate cu cele constatate, procedura de excludere a unui membru din cadrul FMF
gi Tn temeiul prevederilor statutare gi regulamentare sus-menlionate, Comitetul Executiv
al FMF:

uorAaAgre:
1.A lua act de informatia gi documentele prezentate de cdtre raportori;
2.A constata conform prevederilor art. 40.1 litera "n"; ,v" gi ,,y" din statutul FMF Tncdlcarea
gravd de cdtre Asocialia Obgteascd Fotbal Club Cahul-2005 a prevederilor art.17.1 Lt.
"?","c", "d", gi "h" ale statutului FMF gi a prevederilor punctului 13.13 al Regulamentului
Campionatului Republicii Moldova la Fotbal editia 2021122;
5.A exclude Asocialia Obgteascd Fotbal Club Cahul-2005 din fndul membrilor FMF gi aI lipsi de intregul complex de drepturi de care beneficiazd membrii afiliali la FMF, in
temeiul faptului cd a incdlcat obligaliile statutare prevdzute la art. 17 .1 lit. "a", "c", "d", gi
"h' ale statutului FMF gi art. 19.1 lit. "9" a statutului FMF, care prevede excluderea din
rindul membrilor afiliali la FMF, in cazul iegirii din Campionatul Republicii Moldova la
Fotbalin perioada unui sezon fotbalistic in curs de desfdgurare;
6.4 elimina Asociafia Obsteascd Fotbal Club Cahul-2005 din registrul membrilor afiliafi la
FMF;
7.A notifica 9i a aduce la cunogtinti Asociafia Obgteascd Fotbal Club Cahul-2005 despre
prezenta hotdrire, intr-un termen de7 zile calendaristice prin pogtd, fax, e-lfiail sau prin
publicarea hotdririi pe pagina web a FMF;
8.A aduce la cunogtintd urmdtorului Congres al FMF despre prezenta hotdrire;
9.Prezenta hotdrTre poate fi contestatd gi anulatd la Congresul FMF cu votul a 2t3 din
numdrul membrilor afiliati la FMF;
10. Responsabil de indeplinirea hotdririi date este numit dl Nicolae Cebotari - Secretar
General al FMF .
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