
 
HOTĂRÎREA N. 283 

 

a Comitetului Executiv al Federației Moldovenești de Fotbal 
 

din 12 februarie 2021                                                         mun. Chișinău 
 

Cu privire la efectuarea modificărilor 
în componența Organului Administrativ 
din cadrul Sistemului de Licențiere a  
Cluburilor de fotbal în FMF  
 

Examinând informația prezentată de dl Mihai ANGHEL, Prim-vicepreședinte al FMF, 
Președinte al Comitetului pentru licențierea cluburilor de fotbal în FMF, referitor la 
efectuarea unor modificări în componența Organului Administrativ din cadrul Sistemului 
de Licențiere a Cluburilor de fotbal în FMF, Comitetul Executiv al FMF, în temeiul 
prevederilor art. 40.1 al statutului FMF: 
                               
                                          H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. A accepta retragerea dlui Igor POPOV din funcția de vicepreședinte al Organului 
Administrativ din cadrul Sistemului de Licențiere a Cluburilor de fotbal în FMF, în 
legătură cu executarea unui volum mare de atribuții în cadrul altui Departament 
FMF.  

 

2. A numi pe dl Ion POALELUNGI, Șeful Serviciului Juridic al FMF, în componența 
Organului Administrativ din cadrul Sistemului de Licențiere a Cluburilor de fotbal în 
FMF, în calitate de adjunct al Managerului pentru licențiere, expert pentru 
licențierea cluburilor de fotbal feminin, vicepreședinte al Comitetului FMF pentru 
licențiere.  
 

3. A accepta retragerea dlui Oleg Molceanov din funcția de expert criterii sportive 
din cadrul Sistemului de Licențiere a Cluburilor de fotbal în FMF, în legătură cu 
implicarea sa în alte proiecte FMF. 

 

4. A numi pe dl Anatolie BODEAN, Inspector fotbal în mase al FMF, în funcția de 
expert criterii sportive al Organului Administrativ din cadrul Sistemului de 
Licențiere a Cluburilor de fotbal în FMF.  
 

5. A accepta retragerea dlui Victor DAGHI din funcția de Ofițer relații mass-media 
din cadrul Sistemului de Licențiere a Cluburilor de fotbal în FMF, în legătură cu 
plecarea la alt loc de muncă. 
 

6. A numi pe dl Ion BUGA, ofițer de presă al Departamentului comunicare al FMF, 
în funcția de Ofițer relații mass-media din cadrul Sistemului de Licențiere a 
Cluburilor de fotbal în FMF. 
 

7. A efectua modificările respective în anexa nr. 1 la Hotărârea Comitetului Executiv 
FMF nr.136 din 05.03.2019. 
 

8. Responsabil de îndeplinirea hotărârii date este numit dl Nicolae Cebotari - 
secretar general FMF. 

 
Președintele Comitetului Executiv                                    Leonid Oleinicenco  
 

Secretarul General al FMF                                                   Nicolai Cebotari 
 

Membru al Comitetului Executiv                                               Vasile Roșior                           


