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Denumirea

Procesul de bază de licențiere a cluburilor de fotbal

Aprobat

Acest Proces de bază de licențiere a cluburilor de fotbal este destinat pentru a
se asigura că au fost respectate criteriile obligatorii descrise mai jos (sportive,
de infrastructură, de personal și administrație, legale (juridice) și financiare) și,
prin urmare, de a controla acordarea de licență pentru solicitanții de licență.

Context:

Sarcini:

Stabilirea de către Federația Moldovenească de Fotbal, pe baza
Regulamentului în vigoare de atestare (licențiere) a cluburilor de fotbal în FMF,
a unei proceduri adecvate și eficiente de licențiere în conformitate cu
necesitățile și particularitățile structurii sale de organizare.

DESCRIEREA

ETAPA

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Nu mai târziu de 8 luni înainte de termenul limită de depunere la UEFA a
Listei de cluburi-participanți în competiții de club UEFA (de regulă, nu mai
târziu de 30 septembrie 20(nn), Managerul de licențiere prezintă cluburilor
documentele aferente procedurii de acordare a licenţei cluburilor; acestea vor
include criteriile, chestionarele şi formularele, care vor fi returnate după
completare de solicitanţii de licenţă.
Managerul de licențiere transmite solicitanţilor de licenţă setul de documente
pentru licențiere. Acest lucru poate fi făcut personal, prin poștă, prin fax, etc.
Managerul de licențiere poate solicita o conformare de primire acestui set de
documente.
Solicitantul de licență completează documentele de licențiere a cluburilor de
fotbal (chestionarele, formularele etc.) şi le remite Managerului de licențiere
nu mai târziu de 2 luni înainte de termenul limită de depunere la UEFA a
Listei de cluburi-participanți în competiții de club UEFA (de regulă, nu mai
târziu de 31 martie 20(nn). Aceste documente pot fi returnate personal, prin
poștă, prin fax, etc. Dacă este necesar, pot fi atașate documente justificative.
Managerul de licenţiere verifică dacă documentele prezentate de către
solicitant de licenţă sunt complete şi dacă au fost remise la termenul stabilit.

Etapa de decizie.
Există două variante: etapa 6 sau etapa (A).
În cazul în care documentele sunt complete şi transmise la termenul stabilit,
Managerul de licențiere sortează dosarele primite, le înregistrează şi le
transmite spre examinare experţilor cu competenţe în diverse domenii de
evaluare a solicitantului de licenţă (de exemplu, documentele juridice vor fi
transmise unui expert juridic, informaţiile financiare unui expert financiar etc.).
Experţii respectivi primesc documentele solicitantului de licenţă din partea
Managerului de licenţiere, le analizează, verifică îndeplinirea criteriilor
relevante şi, nu mai târziu de 40 zile calendaristice până la termenul limită de
depunere la UEFA a Listei de cluburi-participanți în competiții de club UEFA
(de regulă, nu mai târziu de 20 aprilie 20(nn), prezintă Managerului de
licenţiere un raport, privind constatările obținute, pe baza unor formulare tip
(liste de verificare, rapoarte, etc). Această analiză trebuie să fie susținută de
dovezi documentare, care confirmă îndeplinirea criteriilor respective. De
exemplu, verificarea îndeplinirii criteriului I.01 ”Stadion pentru competiții de
club UEFA (Certificarea stadionului)” trebuie să fie confirmată printr-o copie a
Certificatului valabil de stadion.
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Manager
FMF de
licențiere

M.L.

M.L.

M.L.
M.L.
M.L.

Experți
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8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

(A)

(B)

Etapa de decizie.
M.L.
Există două variante: etapa 9 sau etapa (A).
Managerul de licenţiere verifică rapoartele experţilor, urmărind să vadă dacă M.L.
acestea sunt complete şi predate la termenele stabilite. Managerul de
licenţiere analizează acestea rapoarte și propunerile experţilor.
Managerul de licenţiere evaluează solicitantul de licenţă. Pe baza rapoartelor M.L.
experţilor şi a documentaţiei prezentate, Managerul de licenţiere poate indica
domeniile, care trezesc îngrijorări și pot necesita investigații suplimentare.
Etapa de decizie.
M.L.
Există două variante: etapa 12 sau etapa (B).
În cazul în care Managerul de licenţiere nu identifică niciun domeniu care să M.L.
necesite analize suplimentare, acesta, nu mai târziu de 25 zile calendaristice
până la termenul limită de depunere la UEFA a Listei de cluburi-participanți în
competiții de club UEFA (de regulă, nu mai târziu de 05 mai 20(nn),
întocmeşte un Raport final pentru Organul Directiv de Primă Instanță. Acest
Raport trebuie să conţină diverse aspecte ale analizei efectuate (analiza
documentației primite și rezultatele vizitelor de inspecție la obiecte, în caz că
acestea au avut loc).
Managerul de licenţiere primeşte din partea solicitantului de licenţă Declaraţia M.L.
scrisă, făcută până la adoptarea deciziei privind licențiere, în care se specifică
dacă au survenit evenimente de importanţă economică majoră. Aceasta este
atașată la Raport. În funcţie de rezultatele examinării, Raportul va cuprinde şi
recomandarea de a se acorda sau de a se refuza licenţa.
Organul Directiv de Primă Instanță, nu mai târziu de 20 zile calendaristice ODPI,
până la termenul limită de depunere la UEFA a Listei de cluburi-participanți în
competiții de club UEFA (de regulă, nu mai târziu de 10 mai 20(nn), primeşte M.L.
Raportul final al Managerului de licenţiere, îl examinează, dacă este necesar,
solicită Managerului explicaţii şi informaţii suplimentare şi adoptă decizia de
acordare sau de refuzare a acordării licenţei.
Etapa de decizie.
M.L.
Există două variante: etapa 16 sau etapa (D).
În urma analizării cu atenţie a documentelor depuse de solicitantul de licenţă ODPI
şi a Raportului final al Managerului de licenţiere, Organul Directiv de Primă
Instanță acordă licenţa. Licenţa este eliberată cu condiţia îndeplinirii de către
solicitant a tuturor criteriilor ”OBLIGATORII” definite în Regulamentul de
atestare (licențiere) a cluburilor de fotbal FMF – Licența UEFA aflat în
vigoare. În Licența eliberată pot fi expuse acele domenii, pentru care
solicitantului de licenţă este recomandat să acorde, în viitor, o atenție
deosebită. Tot odată, mențiuni referitor la asemenea domenii pot fi lipsă în
Licență.
Managerul de licenţiere primeşte decizia din partea Organului Directiv de M.L.
Primă Instanță. Pe baza deciziei luate de către Organul Directiv de Primă
Instanță, Managerul de licenţiere elaborează Lista solicitanților de licenţă care
au obţinut permisiunea de a participa în competiții de club UEFA. Listă
cluburilor licențiate este transmisă la UEFA în limita termenului stabilit și
comunicat de către UEFA.
După obținerea licenţei şi până la sfârşitul sezonului pentru care s-a acordat M.L.
licenţa, beneficiarul licenţei (licențiatul) trebuie să notifice imediat
licenţiatorului, în scris, cu privire la orice eveniment de care a luat cunoştinţă
în orice moment, şi care ar putea provoca îndoieli serioase, privind
capacitatea licențiatului de a-şi derula activitatea, conform principiului
continuităţii activităţii, până la sfârşitului sezonului pentru care s-a acordat
licenţa.
Dacă licențiatul a încălcat unul sau mai mulți indicatori, acesta trebuie să Licențiat,
întocmească și să prezinte o versiune actualizată a informațiilor financiare
previzionate. Informațiile financiare previzionate trebuie să fie întocmite pe М.Л.,
expert finan.
baza a cel puțin șase luni.
De la etapa 5:
M.L.
În cazul în care documentele sunt incomplete sau nu sunt transmise până
la data stabilită, Managerul de licenţiere comunică cu solicitantul de licenţă
și coordonează cu acesta acțiunile ulterioare, care trebuie întreprinse (de
exemplu, solicită informațiile lipsă, documente justificative, chestionare
sau formulare standard).
De la etapa 8:
M.L.,
În cazul în care expertul pentru licențiere identifică domenii, care necesită
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(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)
(I)

20.
21.

informaţii suplimentare, acesta contactează solicitantul de licenţă, pentru a experți
discuta orice problemă, în care doreşte să obţină clarificări. Ei
coordonează ce acțiuni trebuie de întreprins.
În cazul în care Managerul de licenţiere identifică domenii, care necesită o
analiză suplimentară (nerespectarea unor criterii anumite, erori, informații
lipsă, etc), acesta contactează solicitantul de licenţă, pentru a discuta
orice problemă, în care doreşte să obţină clarificări. Managerul de
licenţiere poate solicita clarificări suplimentare sau documente justificative
sau poate lua o decizie privind efectuarea unei vizite de inspecție la obiect
pentru o analiză suplimentară. Dacă este planificată o asemenea vizită de
inspecție, Managerul de licenţiere și (sau) experții se întâlnesc cu
solicitantul de licenţă și se ocupă de domeniile problematice. Ei determină
ce acțiuni posibile pot fi luate de către club pentru a remedia situația în
aceste domenii problematice și coordonează termenii.
Etapa de decizie.
M.L.
Există două variante:
a) În cazul în care solicitantul de licenţă coordonează cu Managerul de
licenţiere acţiunile, care trebuie de întreprins, se revine la etapa 10.
b) În cazul în care solicitantul de licenţă nu este de acord cu concluziile ce
se conțin în raportul Managerului de licenţiere și refuză să furnizeze
informații suplimentare sau să întreprindă acţiuni necesare, se revine la
etapa 12.
În urma analizării minuțioase a documentelor depuse de solicitantul de ODPI
licenţă și a Raportului Managerului de licenţiere, Organul Directiv de Primă
Instanță respinge solicitarea de licenţă. Motivarea refuzului include o
descriere în detaliu a domeniilor, care necesită corecție. În afară de aceasta,
solicitantul de licenţă are dreptul de a ataca decizia luată la Organul de Apel
din cadrul Sistemului de Licențiere.
Solicitantul de licenţă, cărui a fost refuzată acordarea licenței, are Solicitant
posibilitatea, în termen de 5 zile din momentul adoptării deciziei respective a
de licență,
Organului Directiv de Primă Instanță, să prezinte un apel în scris Managerului
de licenţiere, prin fax sau personal. Faptul, că apelul a fost transmis personal M.L.
se înregistrează într-un registru special. Managerul de licenţiere comunică
Organului de Apel din cadrul Sistemului de Licențiere faptul depunerii apelului
și coordonează data desfășurării ședinței acestui, termenul cărei nu poate
depăși 10 zile de la data înaintării recursului în cauză.
Managerul de licenţiere, în termen de până la 3 zile, perfectează raportul M.L.
respectiv și îl prezintă Organului de Apel din cadrul Sistemului de Licențiere
nu mai târziu de 5 zile până la ședința în cauză a acestui. În raport se descriu
în detaliu domeniile cu probleme, precum şi motivele pentru care a fost
refuzată acordarea licenței.
La ședința Organului de Apel din cadrul Sistemului de Licențiere, termenul de Organul
desfășurare a cărei nu va depăși 10 zile de la momentul depunerii apelului,
de Apel,
se examinează recursul solicitantului de licenţă. Organul de Apel din cadrul
Sistemului de Licențiere este în drept să solicite informații suplimentare și M.L.
(sau) documente justificative de la Managerul de licenţiere și (sau) de la
solicitantul de licenţă.
Etapa de decizie.
M.L.
Există două variante: etapa 15 sau (I).
În urma revizuirii minuțioase a documentelor solicitantului de licenţă și a Organul
raportului Managerului de licenţiere, Organul de Apel din cadrul Sistemului de
de Apel
Licențiere refuză acordarea licenţei. În raportul (decizie) Organului de Apel
din cadrul Sistemului de Licențiere trebuie să se specifice în detaliu motivele
refuzului şi domeniile care au prezentat neconformităţi.
Realizarea etapelor 18 și 19 trebuie să fie evaluate pentru ciclul următor de M.L.
licențiere.
Termenii concreți de desfășurare a procesului de licențiere se stabilesc în
Programul de Licențiere, care este aprobat de către Comitetul FMF de
M.L.
licențierea cluburilor de fotbal anual. Acești termeni pot devia, într-o
măsură oarecare, de la termenii indicați mai sus în prezentul document,
în funcție de data de începere a campionatului respectiv. Programul de
licențiere aprobat se transmite fiecărui solicitant de licenţă prin intermediul
unei circulare, personal, sau prin alte mijloace de încredere, la începutul
fiecărui ciclu de licențiere.
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Experţii pe criterii, începând cu prima etapă a campionatului național pentru
care a fost acordată licența, și pe toată durata lui, monitorizează respectarea
de către fiecare deținător de licență a cerințelor obligatorii de corespundere
nivelului de licență primită. În acestea scopuri, expertul pe criterii sportive
monitorizează campionatul rezervat copiilor și juniorilor, expertul pe criterii
infrastructură și expertul pe criterii personal-administrative analizează după
fiecare etapă rapoartele delegaților și arbitrilor de meci, în vederea depistării
posibililor încălcări a cerințelor de infrastructură și de personal. În caz că
astfel de încălcări au fost constatate, experții raportează despre acest fapt
Managerului de licenţiere pentru a fi luate măsuri respective în conformitate
cu articolul 14 al prezentului Regulament.

22.

Порядок лицензирования
3

Стр.1

2

1. Менеджер по
лицензированию (MЛ)
готовит документы для
распространения

30.09

31.03

M.L.,
experți

1. MЛ готовит пакет документов по лицензированию футбольных клубов, который
включает в себя критерии, анкету и стандартные формы для заполнения.

2. Документы
рассылаются
соискателям лицензии
для заполнения

2. МЛ распространяет документы среди соискателей (по почте, по экстрасети и т.д.)

3. МЛ получает
заполненные
стандартные формы и
оправдательные
документы

3. Соискатель заполняет стандартные формы и в согласованные сроки направляет эти
сведения МЛ.

4. MЛ проверяет, все
ли документы
получены

4. МЛ удостоверяется в том, что он получил все запрошенные им документы.

(A).

5. Принимается
решение

нет

(A). Устанавливается
контакт с соискателем
лицензии для
согласования действий

- С этапа 5: соискатель не предоставляет всех необходимых документов. MЛ связывается
с ним, запрашивая недостающую информацию, или
- С этапа 8: назначенные эксперты, которые анализируют документы, отправленные
соискателем лицензии, выявляют области, по которым необходима дополнительная
информация и разъяснения соискателя.

да
6. Документы
классифицируют,
регистрируют и
распределяют среди
экспертов

15.04

6. MЛ классифицирует полученную информацию, регистрирует ее и отправляет экспертам,
каждый из которых отвечает за конкретную область.

7. Назначенные эксперты
анализируют документы
и готовят отчет для МЛ

нет

7. Назначенные эксперты анализируют документы, представленные соискателем
лицензии (т.е. эксперт по правовым вопросам проверяет соблюдение правовых
критериев, финансовый эксперт проверяет соблюдение финансовых критериев и т.д.).
Анализ должен подтверждаться оправдательными документами, удостоверяющими факт
выполнения соответствующих критериев. На основании мнения соответствующих
экспертов МЛ будет принимать решение о продолжении работы с документами
соискателя лицензии на следующем этапе в их нынешнем виде или о возвращении
документов соискателю лицензии на доработку.

8. Принимается
решение

да

9. MЛ анализирует
отчет экспертов

9. МЛ анализирует отчеты и выводы экспертов.

1

Административные органы
лицензиара
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Соискатель лицензии/лицензиат
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Стр.2

Порядок лицензирования
1

10. MЛ оценивает
соискателя лицензии

да

11. Принимается
решение

нет

B). Любые проблемные
области обсуждаются с
соискателем лицензии

нет

C). Принимается решение

да
12. Готовится отчет для
Директивного органа
первой инстанции
(ДОПИ)

(D). В лицензии
отказано

30.04

(B). MЛ обсуждает с соискателем лицензии выявленные проблемные области или вопросы несоблюдения
критериев. Он может запросить дополнительные разъяснения или оправдательные документы или может
принять решение о поездке на объект для дополнительных изысканий. Если запланирована поездка на
объект, МЛ встречается с соискателем лицензии для обсуждения проблемных областей и потенциальных
действий соискателя по исправлению ситуации и для согласования сроков.

12. MЛ готовит отчет для Директивного органа
первой инстанции (ДОПИ). Этот отчет содержит
различные аспекты отчета по итогам посещения
объекта и другие аспекты, включая рекомендацию о
выдаче лицензии.

13. МЛ получает
письмо-заявление
руководства

25.04

10. МЛ оценивает соискателя лицензии. На основании отчетов экспертов и/или по итогам поездки на
объект (при необходимости) он может определить проблемные области, которые могут потребовать
дополнительных изысканий.

(C). Соискатель лицензии соглашается с планом
действий и принимает необходимые меры по
исправлению ситуации. Соискатель не соглашается
с планом действий и не принимает
рекомендованных мер.

13. МЛ получает письмо-заявление руководства от соискателя лицензии с указанием, произошли или нет
какие-либо события или условия серьезного экономического характера.

нет

14. Анализ ДОПИ

(E). Соискатель
лицензии обжалует
решение

14. Анализ проводит Директивный орган первой инстанции (ДОПИ). Это может быть либо комитет в
составе приглашенных экспертов, либо группа компетентных собственных сотрудников. ДОПИ может
попросить слушания с соискателем лицензии, особенно в случае существования серьезного события
экономического характера.

15. Решение

(F). MЛ готовит отчет

15. ДОПИ принимает решение о выдаче клубу
лицензии или об отклонении его заявки.

31.03

(G). Апелляционный
орган проводит анализ

(D). В выдаче лицензии отказано. Соискателя
лицензии информируют о причинах отказа; ему
предоставляется возможность обжаловать это
решение.

(E). Соискатель лицензии подает апелляцию. Апелляционному органу направляется уведомление;
согласовывается дата заседания Апелляционного органа.

да

15.05

(F). MЛ готовит доклад и отправляет его Апелляционному органу.

(H). Решение

нет

(G). Апелляционный орган проводит заседание для рассмотрения апелляции, поданной клубом.

да
Кр.срок,
установленный
УЕФА

16. Выдается лицензия

(I). В лицензии отказано

(H). Апелляционный орган принимает решение о выдаче лицензии или об отказе.
Показатели
нарушены

Показатели
выполнены

17. MЛ представляет в УЕФА
список соискателей,
получивших лицензию

19.
Необходимо
обновить

18.Необходимо
известить о
последующих
событиях

16. Выдается лицензия, в которой могут быть
(I). В формулировке отказа в выдаче лицензии
указаны те области, которым в будущем соискателю
излагаются те области, ситуация в которых требует
лицензии следует уделить особое внимание, или
исправления.
такие области не упоминаются.

17. В установленные УЕФА сроки MЛ направляет в УЕФА список получивших лицензию соискателей,
которые примут участие в клубном соревновании УЕФА.

18. Лицензиат немедленно извещает лицензиара в письменной форме о последующем событии, которое
может неблагоприятно отразиться на способности лицензиата продолжать оставаться действующим
предприятием до конца сезона лицензирования.
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Административные органы
лицензиара

19. Если лицензиат нарушает один или более показателей, он должен подготовить и подать обновленную
версию финансовой информации о будущем.

Директивные органы

Соискатель лицензии/лицензиат
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