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1. PREFAŢĂ 
Prezentul Regulament a fost aprobat de către Comitetul executiv FMF (hotărârea nr. 164 din 
12-07-2012) în baza articolului 63 al Statutului Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal. 
 

         1.1 SCOPURI ŞI SARCINI 

a) În corespundere cu articolul 63 al Statutului FMF participarea cluburilor-membri afiliaţi la 
FMF în competiţiile naţionale de club, precum şi în competiţii de club ale UEFA, va fi posibilă 
în baza atestatului (licenţei) eliberat de către Federaţia Moldovenească de Fotbal.  

b) Cluburi din Divizia Naţională şi Divizia „A” trebuie să urmeze în fiecare an procedura de 
licenţiere desfăşurată de către Federaţia Moldovenească de Fotbal conform Regulamentelor 
respective de licenţiere a cluburilor de fotbal.    

c) Sunt aprobate 4 (patru) categorii de Licenţe, gradul valoric ale cărora este stabilit în modul 
următor:  

- Licenţa UEFA – se acordă conform cerinţelor stipulate în „Regulamentul de atestare 
(licenţiere) a cluburilor de fotbal FMF - Licenţa UEFA” şi oferă posesorului acesteia, în 
baza rezultatelor sale sportive, dreptul de a evolua în competiţii de club UEFA, precum şi 
în eşalonul superior al campionatului naţional.  

- Licenţa „N” – se acordă conform cerinţelor stipulate în „Regulamentul de atestare 
(licenţiere) a cluburilor de fotbal din Divizia Naţională – Licenţa „N” şi oferă posesorului 
acesteia dreptul de a evolua în cadrul Diviziei Naţionale.  

- Licenţa „A” – se acordă conform cerinţelor stipulate în „Regulamentul de atestare 
(licenţiere) a cluburilor de fotbal din Divizia „A” – Licenţa „A” (versiunea 2012) şi oferă 
posesorului acesteia dreptul de a evolua în cadrul Diviziei „A”.  

- Licenţa „C” – se acordă conform cerinţelor stipulate în „Regulamentul de atestare 
(licenţiere) a şcolilor de fotbal şi cluburilor de copii - Licenţa „C” şi oferă posesorului 
acesteia dreptul de a evolua în eşalonul superior al campionatului naţional rezervat 
copiilor şi juniorilor.  

d) Licenţa UEFA poate fi acordată numai cluburilor din Divizia Naţională.  
În cazul când clubului din Divizia Naţională nu a fost acordată Licenţa UEFA, acestuia, în 
conformitate cu gradul de corespundere cerinţelor criteriilor stabilite, i se va acorda Licenţa de 
o categorie mai inferioară (Licenţa „N” sau Licenţa „A”).   

e) Prezentul Regulament, stabileşte normele, criteriile, procedura şi alte condiţii, executarea 
cărora este necesară pentru obţinerea de către cluburi de fotbal a Licenţei „A”, care le va 
permite să participe în campionatul naţional al Republicii Moldova la fotbal în cadrul Diviziei 
„A”. Criteriile pentru obţinerea Licenţei „A” sunt de nivel mai inferior faţă de cele ale Licenţelor 
UEFA şi „N”.  
 

f) Clubul-posesor al Licenţei „A” poate fi inclus din oficiu  în cadrul Diviziei „A” în baza hotărârii 
Comitetului executiv FMF. 
 

g) Procedura de licenţiere pentru obţinerea Licenţei „A” se va desfăşura în aceleaşi perioadă 
ca şi pentru obţinerea Licenţelor UEFA şi „N”, conform graficului respectiv.  
  
h) Procedura de licenţiere se desfăşoară în fiecare an.  
 

i) Pentru participare în cadrul Diviziei „A” sunt admise numai cluburi, care posedă, cel puţin, 
Licenţa „A”. Acestui scop general servește prezentul Regulament, prevederile căruia  este 
îndreptat spre completarea Diviziei „A” cu cluburi bine organizate din punct de vedere juridic şi 
administrativ, care au la dispoziţie o infrastructură bună sportiv-materială, care se preocupă 
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de pregătirea propriilor rezerve fotbalistice, care duc evidenţa contabilă conform cerinţelor 
legislaţiei în vigoare.  

 

j) Cluburi din Divizia „A”, care pretind la promovare în Divizia Naţională trebuie să obţină Licenţa 
„N”. Solicitările pentru a obţine Licenţa „N” pot fi depuse de către cluburi din Divizia „A” nu mai 
târziu de 30 (treizeci) zile până la sfârşitul campionatului. Posibilitatea de a promova în Divizia 
Naţională, în baza clasamentului final, vor avea numai primele 2 (două) cluburi din Divizia „A” – 
posesori de Licenţa „N” (echipele secunde ale cluburilor din Divizia Naţională nu se vor lua în 
consideraţie). Cu toate acestea, pentru a pretinde la obținerea Licenţei „N”, care oferă 
posibilitatea de promovare în Divizia Naţională (Divizie cu statut de non-amatori), cluburile 
respective urmează să întreprindă măsurile necesare pentru înregistrare la FMF a contractelor 
de muncă cu nu mai puțin de 15 jucători non-amatori, dar nu mai târziu de data începerii 
campionatului din sezonul precedent celui, pentru care se solicită licența ”N” (spre exemplu: 
pentru a obține licența ”N” pentru sezonul 2013-2014, solicitantul urmează să înregistreze 
contractele susmenționate deja la începutul campionatului din sezonul 2012-2013). 
  

1.2 GRADUL DE CRITERII  

Criteriile, aduse în prezentul Regulament, sunt de trei grade. Pe parcursul întregii proceduri de 
licenţiere cluburile de fotbal şi FMF se vor conduce anume de această gradare. 
Gradarea criteriilor este următoarea:  

Criterii de gradul „A” – „CRITERII OBLIGATORII” 

Criteriile de gradul „A” trebuie să fie îndeplinite exact aşa cum este indicat şi descris în 
prezentul Regulament. În cazul când clubul-solicitant de licenţă nu corespunde acestor criterii, 
el nu va primi Licenţa şi, respectiv, nu va putea evolua în Divizia „A”.  

Criterii de gradul „B” – „CRITERII OBLIGATORII” 

Criteriile de gradul „B” trebuie să fie îndeplinite exact aşa cum este indicat şi descris în 
prezentul Regulament. Cu toate acestea, criteriile de gradul „B” conţin anumite alternative. În 
cazul când clubul-solicitant de licenţă nu corespunde acestor criterii, el nu va primi Licenţa şi, 
respectiv, nu va putea evolua în Divizia „A”.  

Criterii de gradul „C” – „CRITERII OBLIGATORII” 

Criteriile de gradul „C” trebuie să fie îndeplinite exact aşa cum este indicat şi descris în 
prezentul Regulament. În cazul când clubul-solicitant de licenţă nu corespunde acestor criterii, 
lui îi va fi fixat un termen pentru a înlătura lacunele existente. Cu toate acestea, clubul 
respectiv va putea primi Licenţa pentru a evolua în Divizia „A”.  

      1.3 REGULI DE ORDIN DISCIPLINAR 

   În cazul când se va încălca procedura de licenţiere, inclusiv nerespectarea termenilor 
stabilite, prezentarea actelor falsificate, faţă de clubul-solicitant de licenţă, care a comis 
asemenea încălcări, se vor aplica măsuri disciplinare prevăzute de către Codul Disciplinar 
FMF.  

2. LICENŢIAR 

2.1   Noţiunea de licenţiar  

 
 

 

2.1.1 Licenţiar este Federaţia Moldovenească de Fotbal. 

2.1.2 Licenţiarul conduce întregul Sistem de licenţiere a cluburilor de fotbal, creează şi 
numeşte respectivele organe de licenţiere, la necesitate stabileşte termene limită de timp ş.a. 
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2.2   Organe directive 

2.2.1 În scopul respectării principiilor de obiectivitate şi nepărtinitate licenţiarul creează şi 
numeşte două organe directive: 

• Organul directiv de prima instanţă; 

• Organul de apel. 

2.3   Organul directiv de prima instanţă 

Organul directiv de prima instanţă adoptă decizia, privind eliberarea sau refuzul de a elibera 
Licenţa clubului-solicitant în baza actelor prezentate de către acesta, concluziei Managerului 
de licenţiere, făcute reieşind din cerinţele prezentului Regulament. 

2.4   Organul de apel 

Organul de apel adoptă decizia asupra apelului clubului-solicitant în termen ce nu depăşeşte 
10 zile din momentul primirii apelului respectiv. Decizia Organului de apel privind eliberarea 
sau refuzul de a elibera Licenţa clubului-solicitant este finală şi irevocabilă. 

2.5   Organul administrativ de licenţiere 

2.5.1 Licenţiarul creează şi numeşte Organul administrativ de licenţiere.  

2.5.2 Organul administrativ de licenţiere are următoarele atribuţii: 

• pregătirea, realizarea şi dezvoltarea Sistemului de licenţiere a cluburilor de fotbal FMF; 

• susţinerea administrativă a organelor directive; 

• conlucrarea cu cluburile-solicitanţi de licenţă, acordarea lor serviciilor de consultanţă, 
exercitarea controlului asupra activităţii lor pe parcursul sezonului fotbalistic. 

2.6   Numirea şi funcţionarea organelor de licenţiere 

2.6.1 Toate organele de licenţiere (Organul directiv de prima instanţă, Organul de apel şi 
Organul administrativ de licenţiere) se creează, se numesc şi funcţionează conform 
prevederilor stipulate în „Regulament de atestare (licenţiere) a cluburilor de fotbal FMF - 
Licenţa UEFA”.  

 3. LICENŢIAT 

3.1   Noţiunea de licenţiat  

3.1.1 Clubul de fotbal, care a depus oferta privind obţinerea Licenţei, până la obţinerea ei, 
este numit „club-solicitant de Licenţă” sau „club-solicitant”. Clubul de fotbal, care a primit 
Licenţa este numit „licenţiat”. 

3.1.2 Pentru a depune oferta privind obţinerea Licenţei, clubul de fotbal trebuie să fie oficial 
înregistrat ca persoană juridică conform legislaţiei în vigoare şi să deţină calitatea de membru 
FMF. 

3.2 Eliberarea Licenţei  

3.2.1 Licenţa este eliberată odată pe an şi este valabilă numai pentru sezonul respectiv. 

3.2.2 Pentru a primi Licenţa clubul de fotbal este obligat să depună licenţiarului oferta în scris. 
În această ofertă clubul este obligat să declare, în special, că va respecta cerinţele prezentului 
Regulament. 

 

 

 
 

3.2.3 Licenţa va fi eliberată numai cu condiţia că clubul-solicitant va corespunde tuturor 
criteriilor obligatorii stabilite în prezentul Regulament. 
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3.3   Expirarea termenului de acţiune a Licenţei  

3.3.1 Termenul de acţiune a Licenţei expiră fără careva avertizări preventive: 

• după terminarea sezonului, pentru care ea a fost eliberată; sau 

• lichidarea diviziei respective. 

3.3.2 Licenţa poate fi retrasă pe parcursul sezonului de către Organul directiv de prima 
instanţă atunci când oricare din condiţiile eliberării licenţei nu mai sunt respectate. 
În asemenea caz, clubul respectiv este în drept să atace decizia privind retragerea Licenţei în 
Organul de apel. Până la adoptarea deciziei finale a Organului de apel asupra cazului dat 
Licenţa continue să fie valabilă pentru clubul respectiv. 

 
 

 

3.3.3 Licenţa nu poate fi transmisă altei persoane, nici juridice, nici fizice. 

 4. PROCEDURA DE LICENŢIERE  
4.1   Etapele de bază  

4.1.1 În termenii stabiliţi de către Managerul de licenţiere clubul-solicitant trebuie să 
completeze formularele respective şi, împreună cu alte documente necesare, să le prezinte 
Comitetului de licenţiere a cluburilor de fotbal. 

 

 

 
 

4.1.2 În termen de până la 15 zile de la ultima dată de depunere de către cluburi-solicitanţi a 
documentaţiei de licenţiere Managerul de licenţiere analizează documentele prezentate, 
întocmeşte raportul respectiv şi în termen de până la 5 zile îl prezintă Organului directiv de 
prima instanţă. 

 

 

 

4.1.3 În termen de până la 10 zile Organul directiv de prima instanţă examinează raportul 
prezentat de către Managerul de licenţiere şi adoptă decizia privind eliberarea sau refuzul de 
a elibera Licenţa „A” clubului-solicitant. 

 

 

 
 

4.1.4 Clubul-solicitant, căruia i sa refuzat eliberarea Licenţei „A”, este în drept, în termen de 
până la 5 zile din data adoptării deciziei respective a Organului directiv de prima instanţă, să 
atace în Organul de apel decizia Organului directiv de prima instanţă de a refuza eliberarea 
Licenţei.  

 

    

4.1.5 Organul de apel, în termen de până la 5 zile, va examina recursul clubului-solicitant şi va 
adopta decizia finală şi irevocabilă de a elibera Licenţa „A” sau de a lăsa decizia Organului 
directiv de prima instanţă fără schimbare. 

5. CRITERII DE LICENŢIERE 
Pentru a obţine Licenţa „A” clubul-solicitant este obligat să confirme că corespunde cerinţelor 
criteriilor stabilite în cadrul Sistemului de licenţiere a cluburilor de fotbal FMF. Aceste criterii 
sunt împărţite în 5 categorii: criterii sportive, criterii infrastructură, criterii administrativ-
personal, criterii legale (juridicе) şi criterii financiare. 
Cerinţele acestor criterii sunt următoarele: 

5.1   Criterii sportive  
 

№ Gradul                     Descrierea criteriului Confirmarea corespunderii 

S.01 A/B Echipe  de copii şi/sau juniori  
 
Fiecare club-solicitant de licenţă este 
obligat să dispună de cel puţin 2 (două) 
echipe de copii şi/sau juniori, care participă 
în campionatul naţional la fotbal rezervat 
copiilor şi juniorilor. 
- Alternativa 1: clubul-solicitant dispune de 
echipe proprii de copii şi/sau juniori; 

Fiecare club-solicitant de licenţă este 
obligat să prezinte: 

1. 1. Copiile ultimilor oferte pentru participare 
în campionatul naţional ale echipelor sale 
de copii şi/sau juniori; 
2. Scrisoare de garanţie privind participarea 
echipelor sale de copii şi/sau juniori în 
sezonul viitor al campionatului naţional (în 
cazul alternativei 2 scrisoarea de garanţie 
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№ Gradul                     Descrierea criteriului Confirmarea corespunderii 

- - Alternativa 2: clubul-solicitant are încheiat 
un acord de colaborare cu un club/şcoală 
de fotbal, care participă sub egida lui în 
campionatul naţional rezervat copiilor şi 
juniorilor. Clubul-solicitant este obligat să 
acorde acestui club/şcoală de fotbal ajutor 
financiar şi material. 

trebuie să fie semnată şi de către 
clubul/şcoală de fotbal, cu care este semnat 
acordul de colaborare respectiv). 

 

5.2   Criterii infrastructură 
 

№ Gradul                   Descrierea criteriului Confirmarea corespunderii 

I.01 A/B Stadion pentru jocuri oficiale  
Fiecare club-solicitant de licenţă este 
obligat să aibă la dispoziţie un stadion 
pentru desfăşurarea meciurilor din cadrul 
campionatului naţional. 
- Alternativa 1: clubul-solicitant dispune de 
stadion propriu; 
- Alternativa 2: clubul-solicitant arendează 
stadionul de la un alt proprietar. 
-  Alternativa 3: clubul-solicitant se 
foloseşte de un stadion oferit de către 
organul administrării locale sau altă 
instituţie.  

Fiecare club-solicitant de licenţă este 
obligat să prezinte: 
La alternativa 1: copia actului, care 
confirmă dreptul de proprietate asupra 
stadionului; 
La alternativa 2: copia contractului de 
arendă a stadionului pentru sezonul viitor. 
La alternativa 3: copia deciziei organului 
administrării locale sau altei instituţii privind 
dreptul de folosire a stadionului pentru 
sezonul viitor. 

I.02 A Certificarea stadionului 
Stadionul pe care se desfăşoară meciurile 
clubului-solicitant din cadrul campionatului 
naţional trebuie să dispună de Certificat de 
corespundere standardelor FMF conform 
„Regulamentului FMF privind certificarea 
stadioanelor pentru campionatul naţional al 
Republicii Moldova la fotbal”. 

Fiecare club-solicitant de licenţă este 
obligat să prezinte un extras din Certificatul 
stadionului, care trebuie să conţină, cel 
puţin, următoarea informaţie:  
a) adresa stadionului;  
b) categoria stadionului; 
c) numărul de înregistrare al Certificatului 
stadionului; 
d)  termenul de valabilitate al Certificatului 
stadionului.  

 

 

 

5.3   Criterii administrativ-personal  
 

№ Gradul                     Descrierea criteriului Confirmarea corespunderii 

P.01 A Manager general (director)  
Fiecare club-solicitant de licenţă este 
obligat să numească un manager general 
(director), care este responsabil de 
administrarea cotidiană a clubului. 

Fiecare club-solicitant de licenţă este 
obligat să prezinte: 
a) copia documentului, care ar confirma 
faptul numirii oficiale în funcţie a 
managerului general (director).  

 

 
 

P.02 A Contabil 
Fiecare club-solicitant de licenţă este 
obligat să numească un contabil, care este 
responsabil de aspectele financiare ale 
clubului (duce evidenţa contabilă, 
întocmeşte rapoarte financiare etc). 

Fiecare club-solicitant de licenţă este 
obligat să prezinte: 
a) copia documentului, care ar confirma 
faptul numirii oficiale în funcţie a 
contabilului;  
b) copia diplomei de specialist în domeniul 

finanţelor şi/sau economiei.  
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№ Gradul                     Descrierea criteriului Confirmarea corespunderii 

 

P.03 A Antrenor principal 
Fiecare club-solicitant de licenţă este 
obligat să numească un antrenor principal, 
care este responsabil de pregătire şi 
evoluarea primei (principalei) echipe ale 
clubului. 

Fiecare club-solicitant de licenţă este 
obligat să prezinte: 
a) copia documentului, care ar confirma 
faptul numirii oficiale în funcţie a 
antrenorului principal;  
b) copia licenţei (diplomei) de antrenor de 
categoria respectivă stabilită de către FMF.  

 

 

 

P.04 A Medic  
Fiecare club-solicitant de licenţă este 
obligat să numească un medic, care este 
responsabil de efectuarea controlului 
medical, starea sănătăţii, tratamentul 
jucătorilor echipei clubului. 

Fiecare club-solicitant de licenţă este 
obligat să prezinte: 
a) copia documentului, care ar confirma 
faptul numirii oficiale în funcţie a medicului;  
b) copia diplomei de specialist în domeniul 
ocrotirii sănătăţii.  

 

 
 

P.05 A Antrenori ai echipelor de copii şi juniori 
Fiecare club-solicitant de licenţă este 
obligat să aibă câte un antrenor calificat 
pentru, cel mult, 2 echipe (grupe) de copii 
şi/sau juniori,  responsabili de pregătirea 
propriilor rezerve pentru prima (principala) 
echipă a clubului. 

Fiecare club-solicitant de licenţă este 
obligat să prezinte pentru fiecare antrenor: 
a) copia documentului, care ar confirma 
faptul numirii oficiale în funcţie a 
antrenorului pentru copii şi juniori;  
b) copia licenţei (diplomei) de antrenor de 
categoria respectivă stabilită de către FMF.  

 
 

 

5.4   Criterii legale (juridice) 

№ Gradul                     Descrierea criteriului Confirmarea corespunderii 

L.01 A Calitatea de membru al FMF  
Fiecare club-solicitant de licenţă este 
obligat să deţină calitatea de membru al 
Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal. 

 

Fiecare club-solicitant de licenţă este 
obligat să prezinte: 
a) document,care ar confirma faptul 
deţinerii de către el a calităţii de membru al 
FMF 

 

 
 

L.02 A Înregistrarea oficială  
Fiecare club-solicitant de licenţă este 
obligat să fie înregistrat oficial în calitate de 
persoană juridică conform legislaţiei în 
vigoare a Republicii Moldova.  

 

 
 

Fiecare club-solicitant de licenţă este 
obligat să prezinte: 
a) copia Certificatului înregistrării de Stat; 

 
5.5   Criterii financiare 
 

№ Gradul                     Descrierea criteriului Confirmarea corespunderii 

F.01 A Raportul financiar  
Fiecare club-solicitant de licenţă este 
obligat să ducă evidenţa contabilă conform 
legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova. 

Fiecare club-solicitant de licenţă este 
obligat să prezinte: 
a) copia raportului financiar anual pentru 
ultimul an ce sa încheiat. 
b) certificat eliberat de către organele 
fiscale privind achitarea impozitelor. 

 


