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Aprobat la şedinţa 
Comitetului Executiv FMF 

Hotărârea  nr.  68 
din 27 – 07 – 2004 

Modificat la şedinţa CE FMF 
(Hot. nr. 17 din 01–07–2009  

şi Hot. nr. 60 din 06–05–2014) 
R E G U L A M E N T U L 

PRIVIND CERTIFICAREA STADIOANELOR 
PENTRU CAMPIONATUL NAŢIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA LA FOTBAL 

                                                              ART. 1. OBIECTUL 

1.1. Meciurile oficiale din cadrul campionatului naţional al Republicii Moldova la fotbal pe Divizia 
Naţională, Divizia „A” şi pe Divizia „B” se desfăşoară numai pe stadioanele, care sunt 
certificate. 

1.2. Certificarea stadioanelor este efectuată de către comisia de certificare a Federaţiei 
Moldoveneşti de Fotbal.  

ART. 2. CERTIFICATUL STADIONULUI 

2.1. Certificatul stadionului prezintă un document oficial, care conţine şi confirmă toate 
caracteristicile, condiţiile existente, precum şi starea generală în care se află stadionul 
respectiv. 

2.2. Certificatul stadionului constituie un document de bază al clubului, care îşi dispută pe acest 
stadion meciurile sale oficiale în calitate de echipă-gazdă, precum şi pentru a trece procedura 
de licenţiere a cluburilor de fotbal la capitolul „criteriile infrastructură” în caz când acest lucru 
este cerut de alte acte normative UEFA şi FMF.    

2.3. Certificatele sunt de 5 (cinci) categorii: 
a). Certificatul stadionului de categoria 1; 
b). Certificatul stadionului de categoria 2; 
c). Certificatul stadionului de categoria 3; 
d). Certificatul stadionului de categoria 4; 
e). Certificatul stadionului de categoria 5. 

2.4. Certificatul stadionului se eliberează pentru o perioadă de un sezon competiţional şi nu poate 
fi transmis unui alt stadion.   

ART. 3.   STADION DE CATEGORIA 1 

3.1. Pe un stadion de categoria 1 se pot desfăşura meciuri oficiale de un rang nu mai sus de 
campionatul naţional pe Divizia „B”. 

3.2. Pentru a primi certificatul de categoria 1 stadionul trebuie să corespundă următoarelor cerinţe: 
a) îngrădirea teritoriului stadionului de jur împrejur; 
b) tribune cu capacitate minimă de 100 (una sută) locuri; 
c) 2 (două) vestiare pentru echipe, fiecare cu suprafaţa de cel puţin 25 m2, înzestrate cu 

câte cel puţin 4 instalaţii de duş cu apă caldă şi câte o cabină de veceu; 
d) un vestiar pentru arbitri cu suprafaţa de cel puţin 12 m2 cu instalaţie de duş cu apă caldă 

şi veceu; 
e) cameră pentru reprezentanţii oficiali, situată lângă vestiare; 
f) încăpere pentru acordarea primului ajutor medical cu suprafaţa de cel puţin 12 m2, 

dotată cu trusă medicală, targă sanitară şi un pat pentru consultaţii, stelaj pentru 
medicamente, 3 scaune, masă, lavoar ;  

g) încăpere pentru reprezentanţii poliţiei şi altor servicii, care coordonează activitatea de 
menţinerea ordinii publice pe stadion; 

h) două bănci pentru jucători de rezervă, acoperite, localizate la nivelul terenului, fiecare 
dispunând de spaţiu pentru scaune pentru cel puţin 13 oameni şi să fie situate la cel puţin 
5 metri distanţă de linia de tuşă. 

i) cel puţin doi stâlpi pentru steaguri sau alt tip de suporturi permiţând ca două steaguri să 
fie înălţate pe stadion. 

j) certificat de securitate şi planul de evacuare, aprobate de către organul local de poliţie; 
k) panou de marcaj;        
l) teren de joc gazonat cu dimensiunile: 

- lungimea minimă de 100 m şi lăţimea minimă de 64 m; 
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- lungimea maximă de 105 m şi lăţimea maximă de 68 m; 

ART. 4. STADION DE CATEGORIA 2 

4.1. Pe un stadion de categoria 2 se pot desfăşura meciuri oficiale de un rang nu mai sus de 
campionatul naţional pe Divizia ”A”. 

4.2. Pentru a primi certificatul de categoria 2 stadionul trebuie să corespundă următoarelor cerinţe: 
a) îngrădirea teritoriului stadionului de jur împrejur; 
b) tribune cu capacitate minimă de 200 (două sute) locuri individuale; 
c) 2 (două) vestiare pentru echipe, fiecare cu suprafaţa de cel puţin 35 m2, înzestrate 

cu câte cel puţin 4 instalaţii de duş cu apă caldă şi câte o cabină de veceu; 
d) un vestiar pentru arbitri cu suprafaţa de cel puţin 12 m2 cu instalaţie de duş cu apă 

caldă şi veceu; 
e) cameră pentru reprezentanţii oficiali, situată lângă vestiare; 
f) încăpere pentru acordarea primului ajutor medical cu suprafaţa de cel puţin 12 m2, 

dotată cu trusă medicală, targă sanitară, un pat pentru consultaţii, stelaj pentru 
medicamente, 3 scaune, masă, lavoar ;  

g)  încăpere pentru reprezentanţii poliţiei şi altor servicii, care coordonează activitatea de 
menţinerea ordinii publice pe stadion; 

h)  două bănci pentru jucători de rezervă, acoperite, localizate la nivelul terenului, fiecare 
dispunând de spaţiu pentru scaune pentru cel puţin 13 oameni şi să fie situate la cel 
puţin 5 metri distanţă de linia de tuşă. 

i)  cel puţin cinci stâlpi pentru steaguri sau alt tip de suporturi permiţând ca cinci steaguri 
să fie înălţate pe stadion. 

j) certificat de securitate şi planul de evacuare, aprobate de către organul local de poliţie; 
k)   panou de marcaj;       
l)   teren de joc gazonat, cu drenaj, cu dimensiunile: 

         - lungimea minimă de 100 m şi lăţimea minimă de 64 m; 
         - lungimea maximă de 105 m şi lăţimea maximă de 68 m; 

ART. 5. STADION DE CATEGORIA 3 

5.1. Pe un stadion de categoria 3 se pot desfăşura meciuri oficiale de un rang nu mai sus de 
campionatul naţional pe Divizia Naţională. 

5.2. Pentru a primi certificatul de categoria 3 stadionul trebuie să corespundă următoarelor cerinţe: 
a) îngrădirea teritoriului stadionului de jur împrejur; 
b) tribune cu capacitate minimă de 300 (trei sute) locuri individuale; 
c) 2 (două) vestiare pentru echipe, fiecare cu suprafaţa de cel puţin 45 m2, înzestrate cu 

câte cel puţin  5 instalaţii de duş cu apă caldă şi câte o cabină de veceu; 
d) un vestiar pentru arbitri cu suprafaţa de cel puţin 15 m2 cu instalaţie de duş cu apă 

caldă şi veceu; 
e) cameră pentru controlul antidoping înzestrat cu frigider, lavoar, veceu;  
f) cameră pentru reprezentanţii oficiali, situată lângă vestiare; 
g) punct medical pentru acordarea primului ajutor medical cu suprafaţa de cel puţin 30 

m2, dotată cu trusă medicală, targă sanitară, un pat pentru consultaţii, stelaj pentru 
medicamente, 3 scaune, masă, lavoar ;  

h) încăpere pentru efectuarea controlului asupra stadionului, cu suprafaţa de cel puţin 
15 m2, dotată cu mijloace necesare de telecomunicaţii, precum şi cu utilaj, ce ar 
asigura supravegherea vizuală şi video al întregului stadion; 

i) două bănci pentru jucători de rezervă, acoperite, localizate la nivelul terenului, fiecare 
dispunând de spaţiu pentru scaune pentru cel puţin 13 oameni şi să fie situate la cel 
puţin 5 metri distanţă de linia de tuşă. 

j) cel puţin cinci stâlpi pentru steaguri sau alt tip de suporturi permiţând ca cinci steaguri 
să fie înălţate pe stadion. 

k) certificat de securitate şi planul de evacuare, aprobate de către organul local de 
poliţie; 

l) divizarea tribunelor în sectoare; 
m) loja VIP; 
n) loja presei pentru 20 de locuri şi sală pentru conferinţe de presă de 20 de locuri; 
o) locuri pentru invalizi în număr de cel puţin 1% din locurile individuale; 
p) veceuri, în număr de cel puţin 5 (cinci) cabine şi 8 (opt) pisoare pentru bărbaţi şi 5 

(cinci) cabine pentru femei la fiecare 1 000 (una mie) locuri; 
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q) tunel de protecţie a jucătorilor şi a arbitrilor de la vestiare până la terenul de joc;   
r) panou electronic de marcaj;       
s) teren de joc gazonat, cu drenaj, cu dimensiunile: 

- lungimea de 105 m şi lăţimea de 68 m; 

ART. 6.   STADION DE CATEGORIA 4 

6.1. Pe un stadion de categoria 4 se pot desfăşura meciuri oficiale internaţionale şi din cadrul 
campionatului naţional. 

6.2. Pentru a primi certificatul de categoria 4 stadionul trebuie să corespundă următoarelor cerinţe: 
a) îngrădirea teritoriului stadionului de jur împrejur; 
b) tribune cu capacitate minimă de 3 000 (trei mii) locuri individuale, dintre care 1/3 parte 

trebuie să se afle sub acoperiş; 
c) 2 (două) vestiare pentru echipe, fiecare cu suprafaţa de cel puţin 60 m2, înzestrate cu 

câte cel puţin 5 instalaţii de duş cu apă caldă şi 3 (trei) cabine de veceu; 
d) un vestiar pentru arbitri cu suprafaţa de cel puţin 15 m2 cu instalaţie de duş cu apă 

caldă şi veceu, cinci scaune şi o masă; 
e) cameră pentru controlul antidoping cu suprafaţa de cel puţin 20 m2 înzestrat cu 

frigider, lavoar, veceu;  
f) cameră pentru reprezentanţii oficiali cu acces la serviciile de comunicare aşa ca 

telefon şi fax, situată lângă vestiare; 
g) punct medical pentru acordarea primului ajutor medical cu suprafaţa de cel puţin 30 

m2, dotată cu trusă medicală, targă sanitară, un pat pentru consultaţii, stelaj pentru 
medicamente, 3 scaune, masă, lavoar ;  

h) încăpere pentru efectuarea controlului asupra stadionului, cu suprafaţa de cel puţin 
15 m2, dotată cu mijloace necesare de telecomunicaţii, precum şi cu utilaj, ce ar 
asigura supravegherea vizuală şi video al întregului stadion; 

i) două bănci pentru jucători de rezervă, acoperite, localizate la nivelul terenului, fiecare 
dispunând de spaţiu pentru scaune pentru cel puţin 13 oameni şi să fie situate la cel 
puţin 5 metri distanţă de linia de tuşă. 

j) cel puţin cinci stâlpi pentru steaguri sau alt tip de suporturi permiţând ca cinci steaguri 
să fie înălţate pe stadion. 

k) certificat de securitate şi planul de evacuare, aprobate de către organul local de 
poliţie; 

l) instalaţii de iluminare cu capacitatea de cel puţin 800 lux.; 
m) divizarea tribunelor în sectoare; 
n) loja VIP cu capacitatea de cel puţin 400 locuri;  
o) încăpere pentru reprezentanţii mass-media, utilată cu mese şi cu acces la mijloacele 

de comunicare cu suprafaţa de cel puţin 100 m2; 
p) loja presei pentru 75 de locuri şi sală pentru conferinţe de presă de 50 de locuri, 
q) locuri pentru invalizi în număr de cel puţin 1% din locurile individuale; 

r) veceuri, pentru toţi spectatorii de ambele sexe în număr de cel puţin o cabină la 200 

de spectatori şi un pisoar la 125 de spectatori. 
s) tunel de protecţie a jucătorilor şi a arbitrilor de la vestiare până la terenul de joc;   
t) panou electronic de marcaj;  
u) teren de joc gazonat, cu drenaj şi încălzire, cu dimensiunile: 
        - lungimea de 105 m şi lăţimea de 68 m; 
v)  spaţii pentru parcarea a minimum două autobuze şi zece  autovehicule pentru echipe 

şi oficiali.  
 

ART. 7. STADION DE CATEGORIA 5 

7.1. Pe un stadion de categoria 5 se pot desfăşura meciuri oficiale internaţionale şi din cadrul 
campionatului naţional. 

7.2. Pentru a primi certificatul de categoria 5 stadionul trebuie să corespundă următoarelor cerinţe: 
a) îngrădirea teritoriului stadionului de jur împrejur; 
b) tribune cu capacitate minimă de 10 000 (zece mii) locuri individuale, dintre care 1/3 

parte trebuie să se afle sub acoperiş; 
c) 2 (două) vestiare pentru echipe, fiecare cu suprafaţa de cel puţin 100 m2, înzestrate 

cu câte cel puţin 5 instalaţii de duş cu apă caldă şi câte 3 (trei) cabine de veceu; 
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d) un vestiar pentru arbitri cu suprafaţa de cel puţin 15 m2 cu instalaţie de duş cu apă 
caldă şi veceu, cinci scaune şi o masă; 

e) cameră pentru controlul antidoping cu suprafaţa de cel puţin 20 m2 înzestrat cu 
frigider, lavoar, veceu;  

f) cameră pentru reprezentanţii oficiali cu acces la serviciile de comunicare aşa ca 
telefon şi fax, situată lângă vestiare; 

g) punct medical pentru acordarea primului ajutor medical cu suprafaţa de cel puţin 30 
m2, dotată cu trusă medicală, targă sanitară, un pat pentru consultaţii, stelaj pentru 
medicamente, 3 scaune, masă, lavoar ;  

h) încăpere pentru efectuarea controlului asupra stadionului, cu suprafaţa de cel puţin 
15 m2, dotată cu mijloace necesare de telecomunicaţii, precum şi cu utilaj, ce ar 
asigura supravegherea vizuală şi video al întregului stadion; 

i) două bănci pentru jucători de rezervă, acoperite, localizate la nivelul terenului, fiecare 
dispunând de spaţiu pentru scaune pentru cel puţin 13 oameni şi să fie situate la cel 
puţin 5 metri distanţă de linia de tuşă. 

j) cel puţin cinci stâlpi pentru steaguri sau alt tip de suporturi permiţând ca cinci steaguri 
să fie înălţate pe stadion. 

k) certificat de securitate şi planul de evacuare, aprobate de către organul local de 
poliţie; 

l) instalaţii de iluminare cu capacitatea de cel puţin 1200 lux.; 
m) divizarea tribunelor în sectoare; 
n) loja VIP cu capacitatea de cel puţin 750 locuri;  
o) încăpere pentru reprezentanţii mass-media, utilată cu mese şi cu acces la mijloacele 

de comunicare cu suprafaţa de cel puţin 150 m2; 
p) loja presei pentru 150 de locuri şi sală pentru conferinţe de presă de 75 de locuri; 
q) locuri pentru invalizi în număr de cel puţin 1% din locurile individuale; 

r) veceuri, pentru toţi spectatorii de ambele sexe în număr de cel puţin o cabină la 200 

de spectatori şi un pisoar la 125 de spectatori. 
s) tunel de protecţie a jucătorilor şi a arbitrilor de la vestiare până la terenul de joc;  
t) panou electronic de marcaj;  
u) teren de joc gazonat, cu drenaj şi încălzire, cu dimensiunile: 
        - lungimea de 105 m şi lăţimea de 68 m; 
v) spaţii pentru parcarea a minimum două autobuze şi zece  autovehicule pentru echipe 

şi oficiali.  
w) parcări auto pentru transportul suporterilor; 

 

ART. 8. DISPOZIŢII FINALE 

8.1. Clubul interesat asigură pregătirea stadionului, pe care intenţionează să dispute jocurile sale 
oficiale în calitate de echipă-gazdă, pentru a îl supune pe acesta procedurii de certificare. 

8.2. Cluburile, care nu îşi vor asigura disputarea jocurilor sale oficiale în calitate de echipă-gazdă 
pe stadioanele certificate, nu vor avea dreptul de a evolua în campionatul Republicii Moldova 
la fotbal în cadrul Diviziilor Naţională, „A” şi „B”. 

8.3.  Pentru disputarea meciurilor internaţionale din cadrul Cupelor Europene procedura de 
certificare a stadioanelor se va desfăşurarea conform cerinţelor Regulamentului UEFA pentru 
infrastructura stadioanelor. 

8.4. Prezentul Regulament în redacţia actuală va intra în vigoare la 1 septembrie 2009. 
 
 


