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COMITETUL BAZE
SPORTIVE

1. Comitetul FMF Baze Sportive este numit de catre Comitetul executiv al Federatiei
Moldovenesti de Fotbal, care activeaza pe baze obstesti si are în componenţa sa 5
persoane.
2. Comitetul executiv FMF aprobă desemnarea în funcţie a presedintelui Comitetului Baze
Sportive.
3. Comitetul FMF Baze Sportive activează în baza Statutului FMF, Regulamentelor de
Infrastructură,Securitate şi Siguranţă UEFA şi FIFA, hotărîrilor Comitetului executiv
FMF, şi altor acte normative ale FMF.
4. Înaintea de începerea fiecărui sezon competiţional, Comitetul FMF Baze Sportive
efectuează omologări ale stadioanelor indicate de către cluburi, pentru a deţine dreptul
de a găzdui meciurile de acasă.
5. Deciziile Comitetului Baze Sportive se iau unanim . In caz de parietate de voturi,
decizia finală apartine presedintelui.
6. Omologarea stadioanelor pentru echipele participante în competiţiile organizate de FMF
se efectuează de o comisie formată din: membri Comitetului Bazelor Sportive FMF,
reprezentantul proprietarului bazei sportive, reprezentantul clubului respectiv,
reprezentantul poliţiei şi pompierilor.
7. Omologarea se face pe baza cererii clubului solicitant, fiind acordat un certificat de
corespundere a stadionului standardelor FMF şi întocmit respectiv un proces-verbal de
omologare.
8. La procesul-verbal de omologare se anexează certificatul de securitate al stadionului,
planul de evacuare, schema de iluminare (dacă e cazul).
9. Cluburile ale căror echipe au promovat într-o categorie superioră sau cele care după
omologare, au adus modificări terenului de joc sau instalaţiilor anexe, sunt obligate să
solicite omologarea/reomologarea,
10.

Certificatul de corespundere a stadionului standardelor FMF se păstreză, în
original, în evidenţa FMF şi a clubului care foloseşte stadionul.

11.

Omologarea se poate anula atunci cînd se constată că terenul de joc, anexele şi
instalaţiile nu mai corespund prevederilor regulamentare sau a expirat termenul pentru
care a fost făcută omologarea. Sesizarea se face de către Comitetul Baze Sportive
FMF, prin rapoartele întocmite de arbitri şi observatorii meciurilor sau prin contestaţie.

12.

După remedierea cauzelor care au dus la anularea omologării, clubul respectiv
poate solicita reomologarea stadionului, cu respectarea prevederilor prezentului
regulament.

13.

În cazul în care clubul a solicitat reomologarea stadionului cheltuielile de
transport pentru oficialii delegaţi sunt suportate de club.

14.

Comitetul FMF Baze Sportive supravegheaza si controleaza pe parcursul anului
competiţional, corespunderea bazelor sportive în corespundere cu prevederile

“Regulamentului privind certificarea stadioanelor pentru Campionatul Naţionalal
R.Moldova la fotbal”, regulamentele UEFA şi FIFA.

