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1) Pentru funcţiile de preşedinte FMF, vicepreşedinţi şi alţi membri ai
Comitetului executiv, membrii afiliaţi la FMF vor înainta candidaturi şi vor depune
procese verbale respective la Secretariatul general al Federaţiei cu cel puţin 10 zile
înainte de data desfăşurării Congresului.
2) Pentru a fi oficial înregistrat, fiecare candidat la funcţia de preşedinte FMF
trebuie să fie înaintat de cel puţin 20 (douăzeci) membri afiliaţi.Pentru alegerea
Preşedintelui FMF un membru afiliat poate propune un singur candidat pentru
funcţia de Preşedinte al FMF.
3) Persoanele propuse pentru a candida la funcţia de presedinte FMF trebuie să
îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
a. cetăţenia RM;
b. studii superioare;
c. nu are antecedente penale;
d. a locuit stabil ultimii 3 ani pe teritoriul RM şi s-a aflat în ţară cel puţin 6 luni
pe an;
e. cunoaşte limba de stat a RM şi cel puţin o limbă străină;
f. a activat în domeniul fotbalistic în cadrul FMF sau al unui membru afiliat la
FMF cel puţin în ultimii 3 ani consecutivi în funcţie de conducere
(preşedinte, secretar General, vicepreşedinte, membru al Comitetului
Executiv sau funcţii similar acestora ca competenţă);
g. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
h. este apt, din punct de vedere medical, pentru exercitarea funcţiei, conform
certificatului medical de sănătate;
i. are o vîrstă ce nu depăşeşte vîrsta prevăzută de statutul UEFA (Art.22)
referitoare la condiţiile privind vîrsta candidatului pentru alegerea în
calitate de preşedinte al UEFA (70 ani);
j. nu au fost declarate persona non-grata sau nu li s-a interzis desfăşurarea
activităţii fotbalistice de către organele competente ale FMF.
k. candidaţii la funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte FMF nu vor fi membri
al vre-unui partid politic, atât la momentul înaintării candidaturii, cât şi pe
perioada deţinerii funcţiei respective nu au fost declarate persona non-grata
sau li nu li s-a interzis desfăşurarea activităţii fotbalistice de către organele
competente ale FMF.

Candidaţii la funcţia de Vicepreşedinte sau membru al Comitetului Executiv
al FMF trebuie să îndeplinească cumulativ aceleaşi condiţii prevăzute la articolul
13 alin.3 al prezentului regulament, cu excepţia punctelor „d” „f” şi „i”.
Prin decizia specială a Congresului pot fi făcute şi alte excepţii pentru
candidaţii la funcţia de membru al comitetului executiv.
4) Înregistrarea oficială va fi efectuată numai în cazul prezentării procesului
verbal de înaintare a candidatului la funcţia de preşedinte FMF, programului de
activitate scris, cererii privind acordul candidatului de a se balota precum şi a
următoarelor documente :
1.Cerere în formă liberă a candidatului la funcţia de preşedinte al FMF;
2.Copia actuală autentificată notarial a buletinului de identitate care
confirmă deţinerea cetăţeniei RM;
1. Originalele deciziilor şi/sau procesele verbale corespunzătoare ale
organelor de conducere a cel puţin 20 de membri ai FMF (persoane
juridice) cu privire la înaintarea candidatului la funcţia de preşedinte al
FMF.
4.Copia autentificată notarial a diplomei de licenţă care confirmă deţinerea
studiilor superioare;
5.Cazier juridic valabil şi în original;
6.Recomandare şi caracteristică în original de la locul de muncă sau de la
ultimul loc de muncă;
7.Certificat de la autoritatea publică locală,Societatea în condominiu,
Cooperativa de Locuinţe, SEL sau altă instituţie abilitată care confirmă
faptul domicilierii permanente în ultimii 3 ani pe teritoriul R.M. la o adresă
anumită, în original;
8.Scrisoare de garanţie că cunoaşte limba de stat şi cel puţin o limbă străină,
suplimentar pot fi prezentate copia autentificată notarial a certificatului de
absolvire a cursurilor de studiere a limbii străine, alte acte relevante;
9.Certificat în original de la locul de muncă (eliberat de oricare din
membrii FMF sau membrii afiliaţi la aceştea, instituţie, asociaţie, întreprindere
care are inclusă în statutul său activitatea fotbalistică ) care confirmă faptul că
candidatul a activat în domeniul fotbalistic cel puţin în ultimii 3 ani;
10.Copia autentificată notarial a carnetului de muncă;
11.Certificat medical tipizat de sănătate în original eliberat de către
instituţiile medicale abilitate ale RM la încadrare în muncă;
12.Curriculum vitae în original semnat de candidat;
13.Copia autentificată notarial a livretului militar, după caz,în conformitate
cu prevederile legislaţiei în vigoare a R.M.;
14.Certificat medical eliberat de către medicul psihiatru /sau narcolog
precum căcandidatul nu stă la evidenţă narcologică sau psihiatrică şi nu
suferă de aceste boli;

15.Scrisoare de garanţie în original care confirmă faptul că candidatul nu
este şi nu va fi membru al vre-unui partid politic, atât la momentul înaintării
candidaturii, cât şi pe perioada deţinerii funcţiei respective.
16. Programul de activitate scris al candidatului;
17.Certificat de la FMF sau un membru afiliat precum că cel puţin în ultimii 3 ani
consecutivi a activat în funcţie de conducere (preşedinte, secretar General,
vicepreşedinte, membru al Comitetului Executiv sau funcţii similar acestora ca
competenţă);
18. Certificat de la FMF precum că nu a fost declarat persona non-grata sau nu i sa interzis desfăşurarea activităţii fotbalistice de către organele competente ale
FMF.
19. declaraţie pe propria răspundere că s-a aflat pe teritoriul R.M. cel puţin 6 luni
pe an.

