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Sistemul de Licențiere a Cluburilor de Fotbal FMF reprezintă unul din factorii cheie pentru
dezvoltarea fotbalului din Republica Moldova.
Federația Moldovenească de Fotbal a implementat 5 categorii de licențe: Licența ”UEFA” – pentru
participare în cadrul competițiilor de club UEFA; Licența ”N” – pentru participare în cadrul Diviziei
”N”; Licența ”A” – pentru participare în cadrul Diviziei ”A”, Licența UEFA Women’s Champions
League (WCL) și Licența ”C” – pentru școlile de fotbal și cluburile de copii.
Unul din obiectivele principale ale Federației Moldovenești de Fotbal constă în faptul ca, prin
intermediul Sistemului de Licențiere a Cluburilor de Fotbal, să dirijeze și să sprijine activitatea
cluburilor de fotbal din Republica Moldova îndreptată spre sporirea nivelului lor de organizare în
ansamblu la cerințele standardelor europene de fotbal. Pentru aceasta, FMF, în calitate de
Licențiator național, va întreprinde toate masurile pentru ca:
– să continue acordarea suportului, asistenței și serviciilor de calitate în privința Sistemului de
licențiere și procesului de monitorizare a cluburilor tuturor solicitanților/deținătorilor de licență;
– în mod operativ, să pună la dispoziția solicitanților/deținătorilor de licență, toate regulamentele,
actele normative și informațiile necesare în vederea obținerii licenței;
– să acorde o atenție permanentă perfecționării, îmbunătăţirii continue a eficienţei Sistemului de
Licențiere a Cluburilor de Fotbal FMF şi procesului de monitorizare a cluburilor. Urmând
recomandările UEFA, FMF va opera, în caz de necesitate, modificări în documente normative, ce
țin de licențierea cluburilor de fotbal şi procesul de monitorizare a cluburilor.
În special, la 19 octombrie 2018 Comitetul Executiv FMF a aprobat ediția nouă a Regulamentului
de atestare (licențiere) a cluburilor de fotbal în cadrul FMF – Licența UEFA ( ediția 2018);
– să organizeze și în continuare seminare de pregătire, instruire a celor implicați în Sistemul de
Licențiere a Cluburilor de Fotbal, să emită circulare de clarificare în caz de necesitate;
– să continue practica de desfășurare de către reprezentanții Comitetului FMF de Licențiere a
consultărilor individuale pentru specialiștii respectivi ai cluburilor solicitanți/deținători de licență.
O atenție deosebită va fi acordată organizării de seminare cu privire la realizarea cerințelor criteriilor
financiare, cu participarea responsabililor financiari ai cluburilor din Divizia Națională, precum și
auditorilor financiari independenți. Vor fi prezentate și distribuite formularele corespunzătoare ce
trebuie să fie completate/întocmite pentru a confirma corespunderea cluburilor respective cerințelor
criteriilor financiare.
Ținând cont de dificultățile financiare, cu care se confruntă majoritatea cluburilor din țara noastră,
FMF va asigura din cont propriu achitarea integrală a serviciilor auditorilor independenți, care
efectuează auditul financiar anual la toate cluburile din Divizia Națională.
Sistemul de Licențiere a Cluburilor de Fotbal FMF va continua și ulterior să funcționeze în
conformitate cu Procedurile de activitate, care reglementează toate etapele ale procesului de
licențiere, începând cu distribuirea documentației și formularelor de licențiere pentru cluburi
solicitante de licență și, terminând cu prezentarea deciziilor privind licențierea cluburilor către
administrația UEFA.
Federația Moldovenească de Fotbal, ca Licențiator național, va acorda atenție deosebită asigurării
unui proces de monitorizare a cluburilor în conformitate cu prevederile relevante ale Regulamentului
UEFA de licențiere a cluburilor și de fairplay financiar (ediția 2018).
În acest scop, FMF, ca Licențiator:
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– va acorda cluburilor licențiate ajutorul și sprijinul metodic necesar;
– va pune la dispoziția cluburilor licențiate documentația de monitorizare corespunzătoare;
– va organiza primirea de la cluburile licențiate a documentației de monitorizare deja completate;
– va evalua și va confirma caracterul complet al fiecărui din documentele înaintate de club licenţiat;
– va înainta documentaţia validată către administraţia UEFA;
– va asigura o colaborare eficientă, în domeniile relevante, cu Comisia UEFA de control financiar al
cluburilor, atât din partea sa, cât și din partea tuturor cluburilor licențiate.
Ca și anterior, principiile, care stau la baza Sistemului de Licențiere a Cluburilor de Fotbal FMF sunt
independența membrilor și confidențialitatea informațiilor și datelor, în special în ceea ce privește
procesul de luare a deciziilor în cadrul celor două Organe Decizionale: Organul Directiv de Primă
Instanță și Organul de Apel.
Pentru a nu afecta credibilitatea Sistemului de Licențiere a Cluburilor de Fotbal FMF, este esențial
ca toate persoanele implicate să respecte valorile etice și principiile de independența și
confidențialitate. Orice abatere de la aceste valori și principii va fi considerată o problemă
disciplinară, care va fi sancționată conform prevederilor regulamentelor corespunzătoare ale FMF.
Federația Moldovenească de Fotbal își asumă responsabilitatea pentru ca și în continuare să
respecte cu strictețe o abordare de egalitate față de toate cluburile solicitante de licență, să urmeze
invariabil principiilor de obiectivitate și imparțialitate, de independența și confidențialitate, să
satisfacă necesitățile și așteptările cluburilor interesate referitor la licențiere, să întreprindă măsuri
pentru sporirea continue a eficienței Sistemului de Licențiere a Cluburilor de Fotbal FMF. Vor fi
respectate cu strictețe regulamentele proprii, legislația națională aplicabilă, precum și regulamentele
FIFA și UEFA.
Federația Moldovenească de Fotbal este responsabilă pentru implementarea unui sistem
corespunzător de management al calității procesului de licențiere, va asigura respectarea cerințelor
Standardului UEFA de calitate pentru licențierea cluburilor (ediția 2012) și va trece recertificarea
anuală, privind conformitatea cu acest standard, realizată de către o instituție de certificare
independentă.
Informația privind realizarea acestui proiect va fi periodic postată pe site-ul oficial FMF.
Conducerea FMF se așteaptă la un sprijin larg în realizarea proiectului dat și este dispusă să ia în
considerare orice propuneri constructive în acest sens.

Leonid OLEINICENCO,
Președinte FMF
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