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1. CONDIŢII GENERALE 
1.1 Pentru  participarea în  Campionatul  Naţional  la  fotbal  feminin  ”WU-12” se admit cluburile afiliate la 

Federația Moldovenească de Fotbal sau Asociația Raională de Fotbal și școlile sportive. 
1.2 Fiecare club din Liga Națională este obligat să participe cu o echipă în campionatul ”WU-12”. Această 

prevedere este obligatorie din sezonul competițional 2022-2023. 
1.3 Pentru  participarea  în  Campionatul  Naţional  la  fotbal  feminin WU-12, vor fi admise numai cluburile 

(școlile sportive), care vor asigura organizarea şi disputarea meciurilor pe stadioanele înzestrate cu 
terenuri corespunzătoare regulilor de joc, vestiare cu camere de  duș cu apă caldă. 

2. ORGANIZAREA CAMPIONATULUI 
2.1 Organizarea Campionatului la fotbal feminin ”WU-12” este în competența Federației Moldovenești de 

Fotbal. 
2.2 Drepturile de înregistrare, difuzare și utilizare în scopuri comerciale a înregistrărilor foto, video, audio și 

a datelor statistice privind meciurile din cadrul Campionatului Naţional la fotbal feminin ”WU-12”  
aparțin FMF în calitate de organizator. Aceste drepturi pot fi utilizate de terțe persoane doar în baza 
permisiunii scrise a FMF sau a acordurilor privind procurarea acestor drepturi de către un terț. 

 

3. FORMULA DE DESFĂŞURARE 
3.1 Campionatul Republicii Moldova la fotbal feminin ”WU-12” se va desfășura în format de mini-turnee 

(festivaluri). 
3.2 Echipele participante vor fi divizate în 4 zone: conform arealului de administrare teritorială a Oficiilor 

Regioanale de Dezvoltare a FMF. 
3.3 Echipele participante vor juca mini-turnee (festivaluri) formate din cîte 4 echipe. 
3.4 Meciurile din cadrul mini-turneului (festivalului) se va desfășura pe un stadion. 
3.5 În cadrul mini-turneului (festivalului) fiecare echipă va juca 2 (două) meciuri. 
3.6 Programul mini-turneului va fi creat de către Oficiile Regionale de Dezvoltare ale FMF. 
3.7 Fiecare echipă participantă în campionatul Republicii Moldova la fotbal feminin ”WU-12”, este obligată 

să organizeze cel puțin 1 (un) mini-turneu (festival). 
3.8 În cadrul campionatului Republicii Moldova la fotbal feminin ”WU-12”, echipe vor juca cel puțin un meci 

cu fiecare echipă din arealul teritorial al zonei de participare. 
3.9 Totodată, organizatorii vor programa mini-turneele (festivalurile) în așa mod, ca echipele participantă să 

nu necesită a efectua deplasări la distanțe mari. 
3.10 Campionatul Republicii Moldov ala fotbal feminin ”WU-12” se ve desfășura în perioada lunilor 

septembrie-noiembrie (sesiunea de toamnă) și martie-iunie (sesiunea de primăvară). 

 
4. CONDIŢII PENTRU STABILIREA REZULTATELOR 

4.1 În cadrul Campionatului Republicii Moldova la fotbal feminin ”WU-12” nu se va stabili un clasament al 
echipelor în baza punctajului obținut. 

4.2 În cadrul mini-turneelor (festivalelor) nu se va fixa scorul final al meciurilor. 
   
5. CONDIŢII DE DISPUTARE 

5.1 Echipele au dreptul să se prezinte la mini-turneu (festival) nu un numpr nelimitat de jucătoare, dar nu 
mai puțin de 7 (șapte). 

5.2 Pe durata unui meci din Campionatul Republicii Moldova la fotbal feminin ”WU-12” echipele pot efectua 
număr nelimitat de schimbări. 

5.3 Jucătoarea care a fost schimbată, are dreptul să participe în cadrul aceluiaș meci. 
5.4 Echipa este obligată să asigure participarea în cadrul unui meci a tuturor jucătoarelor cu care sa 

prezentat la mini-turneu (festival). 
5.5 Au dreptul să participe la meciurile din cadrul campionatului Republicii Moldova la fotbal feminin ”WU-

12” doar jucătoarele care au fost legitimate la FMF. 

5.6 Cu 5 minute până la începerea meciului în timpul verificării echipamentului jucătoarelor, arbitrul  este 
obligat să verifice identitatea tuturor jucătoarelor (se  verifică  jucătoarele  înscrise  în  tabelul nominal,  
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legitimațiile  jucătoarelor).  De  asemenea înaintea mini-turneului (festivalului), reprezentantul echipei 
gazde este obligat să facă poze cu fiecare echipă în parte. După meci aceste poze se expediază pe 
adresa electronică a Oficiului Regional de Dezvoltare al FMF. 

5.7 Meciurile în Campionatul Republicii Moldova la fotbal feminin ”WU-12” se vor disputa pe terenurile 
omologate de FMF, la ora stabilită de FMF. Durata meciurilor: 2 reprize x 20 min. Pauza între reprize va 
constitui 10 min. Pauza între meciuri: 15 min. 

5.8 Meciurile în Campionatul Republicii Moldova la fotbal feminin ”WU-12” se vor disputa sîmbătă și 
duminică la ora stabilită de FMF.  

5.9 Clubul gazdă (școala sportivă) este obligat să asigure trei mingi pentru joc. 
5.10 Clubul  gazdă  (școala  sportivă)  este  obligat  să  asigure  asistența  medicală  (doctor),  ambulanță  

sau autoturism  de  serviciul  marcat  special.  În  timpul  meciurilor  ambulanța  sau  autoturismul  de  
serviciu (marcat special) trebuie să staționeze în incinta sau în imediata apropiere a terenului pe toată 
durata jocului. 

5.11 Conducerea clubului (școlii sportive), antrenorul clubului (școlii sportive) și doctorul clubului (școlii 
sportive) care legitimează jucătoarele clubului său (școlii sale) în sistemul electronic ”COMET”, tabelul 
nominal pentru participare în Campionatul Republicii Moldova la fotbal feminin ”WU-12”  își asumă 
responsabilitatea pentru veridicitatea datelor de naștere, securitatea și sănătatea jucătoarelor sale și 
poartă răspunderea juridică în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova. În sistemul 
electronic ”COMET” se înregistrează jucătorii după următoarele criterii: 

 Poza jucătoarei sau a portarului trebuie efectuată în format JPEG, în tricoul de joc a clubului. Poza 
trebuie  efectuată  pînă  în  regiunea  pieptului,  fața  jucătoarei  să  nu  fie  acoperită  de  păr  sau  careva 
vestimentație; 

 Restul actelor: buletinul de identitate sau pașaportul, adeverința de naștere, tabelul nominal, certificatul 
medical  de  forma  U-27,  dispozițiile  de  plată,  cererea  de  înscriere  în  club  sau  contractul  de  
muncă, cerere de la părinți de înscriere în clubul de fotbal sau școala sportivă, legitimația medicului sau 
alte acte solicitate de responsabilii FMF de înregistrare în sistemul electronic ”COMET” necesită a fi 
scanate în formatul PDF. 

5.12 Clubul (școala sportivă) gazdă este obligat(ă) să asigure siguranța și securitatea tuturor participanților 
la meciurile Campionatului Republicii Moldova la fotbal feminin ”WU-12”. Clubul (școala sportivă) gazdă 
poate asigura siguranța și securitatea tuturor participanților la meciurile Campionatului Republicii 
Moldova la fotbal feminin ”WU-12” prin prezența organelor de poliție teritorială sau organizațiilor 
particulare de pază, care activează în baza legislației în vigoare a Republicii Moldova sau să asigure 
ordinea publică cu forțele proprii ale clubului(școlii sportive). Conducerea clubului (școlii sportive)  poate 
lua decizia  să  asigure  cu  forțele  proprii  siguranța  și  securitatea  tuturor  participanților  la meciurile 
Campionatului Republicii Moldova la fotbal feminin ”WU-12”. 

5.13 Cluburile (școlile sportive) organizatoare sunt responsabile pentru buna desfășurare a jocurilor, 
indiferent dacă sunt sau nu proprietari a terenului pe care se dispută jocurile, și trebuie să întreprindă 
toate măsurile, pentru prevenirea și înlăturarea oricăror incidente ce s-ar produce înainte, în timpul sau 
după încheierea jocului respectiv. 

5.14 Pentru o organizare corespunzătoare a jocurilor de campionat, cluburile (școlile sportive) organizatoare 
sunt obligate: 

 Să asigure siguranța și securitatea spectatorilor la meci; 

 Să asigure siguranța, securitatea și protecția jucătorilor tuturor echipelor participante la mini-turneu 
(festival), a oficialilor cluburilor, oficialilor de meci, a conducătorilor și mijloacelor de transport a 
oficialilor de meci și a echipelor vizitatoare de la sosire și pînă la plecarea din incinta stadionului; 

 Să execute necondiționat dispozițiile arbitrului meciului; 

 Să permită echipei vizitatoare posibilitatea de a filma meciul cu 1 (una) cameră video; 

 Să nu permită persoanelor străine accesul în incinta terenului de joc, iar în vestiare să intre doar 
persoane oficiale; 

 Să înregistreze meciurile organizate în calitate de gazdă. Înregistrarea video se poate efectua cu 
orice dispozitiv care va permite transmisiunea în direct pe platformele OTT (este o tehnologie de 
distribuire a pachetelor de date prn internet). 
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5.15 Echipele sunt obligate să fie prezente la jocuri echipate uniform. 
5.16 Echipamentul obligatoriu al unui jucător cuprinde: tricou, șort, jambiere, apărători și ghete. 
5.17 Tricourile jucătorilor vor avea imprimate obligatoriu pe spate un număr vizibil, care trebuie să corespundă 

cu numărul de pe șort și cu numărul înscris în raportul de joc. Totodată, numerele trebuie să fie de o 
culoare diferită de cea a echipamentului şi trebuie să fie vizibile fără dificultate pentru oficialii de meci, 
spectatorii de la stadion şi în cazul filmării/transmisiunii meciului (la TV sau internet). 

5.18 Portarul  va  purta  în  mod  obligatoriu  echipament  care  să-l  deosebească  vizibil  de  ceilalți  jucători,  
de portarul advers și de arbitri. De asemenea, el poate să poarte pantaloni de training dacă starea 
terenului sau condițiile meteorologice impun acest lucru. 

5.19 În cazul în care jucătorii folosesc șorturi suplimentari (termici), aceștia trebuie să fie de aceeași culoare 
ca sorții de joc. 

5.20 Echipa oaspete este obligată să se prezinte la meci cu 2 (două) echipamente de joc de diferite culori 
(maiouri, șorturi, jambiere). În caz dacă culorile echipamentului coincid la ambele echipe, echipa oaspete 
este obligată să schimbe echipamentul sau să utilizeze veste de joc. 

5.21 În cadrul Campionatului Republicii Moldova la fotbal feminin ”WU-12” arbitrul nu va utiliza cartonașe 
galbene sau roșii. În cazul comportamentului agresiv, nesportiv, încălcarea regulilor de joc a unei 
jucătoare, ea va fi preîntîmpinată verbal. 

5.22 Pentru legitimarea fiecărui antrenor, clubul trebuie să prezinte: Licența UEFA/FMF de categoria 
respectivă, Carnetul antrenorului.  

 
6. NEPREZENTAREA, ÎNTÂRZIEREA 

6.1 Se obligă, ca toate echipele participante în campionat să se prezinte la locul disputării meciului cu 60 de 
minute înaintea începerii meciului. 

6.2 Jocurile oficiale vor începe la ora stabilită de Comitetul de Competiții, conform Programului. Dacă una 
din echipe nu se prezintă în teren sau nu prezintă carnetele de legitimare ale jucătorilor, ori se prezintă 
cu mai puțin de 7 (șapte) jucătoare, legitimate cu drept de joc, atunci meciul nu se va disputa. 

6.3 Pentru o neprezentare la meci clubul este amendat cu 1000 lei: 

6.4 Dacă o echipă din Campionatului Republicii Moldova la fotbal feminin ”WU-12” nu se prezintă la 2 (două) 
mini-turnee (festivaluri) programate, atunci echipa dată va fi exclusă din campionat. 

6.5 Meciurile din cadrul Campionatului Republicii Moldova la fotbal feminin ”WU-12” sunt conduse de arbitri 
delegați de Comitetul a Arbitrii a FMF sau de către antrenorii echipelor participante în Campionatului 
Republicii Moldova la fotbal feminin ”WU-12”. 

6.6 Un meci de campionat nu va începe sau nu va putea continua în urma încălcărilor grave a regulamentului 
de competiții. 

6.7 Un meci de campionat nu va începe sau nu va putea continua în urma încălcărilor grave a regulamentului 
de competiții. 
• Încălcare gravă a regulamentului de competiții se consideră, următoarele: 
• lipsa medicului; 
• lipsa ambulanței sau autoturismului de serviciu (marcat special) în timpul meciurilor 
• teren nepregătit pentru disputarea meciului; 
• necorespunderea vârstei jucătoarelor înscrise în raportul de meci conform regulamentului; 

 
7. LEGITIMAREA JUCĂTOARELOR 

 

 

 

 
7.1 Jucătoarele cu anul nașterii marcat cu fon bold au dreptul să participe doar în Campionatului Republicii 

Moldova la fotbal feminin ”WU-12”. 
7.2 Procedura de legitimare este următoare: 

  2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

Liga WU-12 2010 - 2014 2011 - 2015 2013 - 2016 2014-2017 
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Fiecare echipă prezintă la comisia de organizare a competițiilor următoarele documente: 
- Chestionarul clubului; 
- Tabelul nominal completat în grafie latina în forma tipărită, 2 exemplare (familiile jucătoarelor strict 

conform adeverinței de naștere) cu ștampila administrației și medicului clubului; 
- adeverința de naștere ; 
- certificatul medical pentru fiecare jucătoare de la «ATLETMED», «MEDIN» sau medicul de familie 

(formularul 27/e) pentru fiecare jucătoare; 
- legitimația jucătorului; 
- e-mail de contact pentru colaborarea cu FMF; 
- specificarea categoriei de licență a antrenorilor cu confirmarea de la Școala Federală de Antrenori; 
- în cazul colaborării între două cluburi, un club și școală sportivă se va prezenta contractul de colaborare 

în original cu semnăturile ambelor părți. 
7.4 Fiecare club (școală sportivă) din Campionatului Republicii Moldova la fotbal feminin ”WU-12” este 

obligat(ă) să se legitimeze și prin intermediul programului electronic «COMET FMF» conform regulilor 
de utilizare și instrucțiunilor tehnice stabilite și aprobate de FMF. Dacă clubul (școala sportivă) are 
contract de colaborare cu un club de fotbal din Liga Națională, atunci echipa clubului (școlii sportive) va 
avea 2 denumiri conform ierarhiei. 

7.5 Pentru participare în campionat se admite înscrierea în tabelul nominal până la 30 de jucătoare. 
7.6 Transferul jucătoarelor pe teritoriul Republicii Moldova în campionatul feminin de fotbal se efectuează în 

conformitate cu regulamentul de transfer al tinerilor fotbaliști pe teritoriul Republicii Moldova. 
7.7 Echipele pot legitima jucătoare pe toată perioada de desfășurare a Campionatului Republicii Moldova la 

fotbal feminin ”WU-12”. 
7.8 Cluburile (școlile sportive) nu vor fi legitimate, dacă în tabelul nominal sau în sistemul electronic 

”COMET”  sunt  înscrise  mai  puține  jucătoare  decît  numărul  stabilit  de  prezentul  regulament  pentru  
a începe meciul de fotbal. 

 
8. NORME FINANCIARE 
8.1 Cheltuielile legate de cazare, masă, drum (dus - întors), diurnă echipele le suportă din contul cluburilor. 

În  ziua  meciului  din  deplasare,  participanții  şi  antrenorii  se  asigură  cu  masă,  nu  mai  puțin  de  
50 (cincizeci) lei fiecare. 

8.2 Arbitrajul se va efectua de către antrenorii echipelor sau de către arbitri delegați de FMF. Arbitrajul va fi 
efectuat în mod voluntar. 

 
9. CONTESTAŢII 

9.1 Contestația  se  poate  depune  la  Comitetul  de  Competiții  şi  Disciplină  numai  în  cazurile  specificate  
în codul disciplinar FMF. 

9.2 Împotriva deciziei Comitetului de Competiții şi Disciplină, clubul (echipa) poate face apel la Comitetul de 
Apel a FMF în termen de 7 (șapte) zile. 

 
10. TITLURI ŞI PREMII 

 
10.1 Toate jucătoarele participante în Campionatului Republicii Moldova la fotbal feminin ”WU-12” 

vor fi premiate cu medalii și cu diplome de mențiune. 



6 
 

 

Anexa 1. 
 

Liga WU-12 
 
1. Teren de joc cu următoarele dimensiuni: lungime: 45-55m, lățime: 30-35m; 

2. Porţi: 5 x 2 m; 

3. Echipe: 6 jucători de cîmp + 1 portar; 

4. Timp de joc 2 reprize x 20 min.; 10 min. pauza dintre reprize; 

5. Schimbări: nelimitat; 

6. Penalty – 9 m; 

7. Mingea Nr.4. 


