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Regulamentul
de transfer al tinerilor fotbalişti
pe teritoriul Republicii Moldova
Capitolul I
Noţiuni generale
Articolul 1
1. Prezentul Regulament este elaborat în baza Statutului Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal,
regulamentelor şi instrucţiunilor respective ale FIFA şi UEFA și prezintă un act normativ de
bază, care reglementează transferurile tinerilor jucători între Centre de Pregătire a Tinerilor
Fotbalişti și cluburi divizionare din Republica Moldova.
Articolul 2
1. Pregătirea tinerilor fotbalişti în sistemul fotbalistic din Republica Moldova este efectuat prin
următoarele structuri, numite în continuare – Centre de Pregătire a Tinerilor Fotbalişti sau
Centre de Pregătire:
a) în cadrul Academiilor de Fotbal, Centrelor specializate de Pregătire a Tinerilor Fotbalişti;
b) în cadrul şcolilor sau secţiilor de fotbal ale cluburilor divizionare (diviziile Naţională, “A”,
“B”);
c) în cadrul şcolilor sau secţiilor de fotbal ale cluburilor sportive pentru copii;
d) în cadrul şcolilor specializate de fotbal;
e) în cadrul secţiilor de fotbal ale şcolilor sportive;
f) în grupele specializate ale liceelor sportive, precum şi în alte instituţii de învăţământ, care
practică instruirea fotbalistică a copiilor.
Capitolul II
Categoriile centrelor de pregătire
Articolul 3
1. Centrele de Pregătire a Tinerilor Fotbalişti sunt de 4 (patru) categorii:
a) Academii de Fotbal;
b) Centre de Pregătire a Tinerilor Fotbalişti de categoria 1;
c) Centre de Pregătire a Tinerilor Fotbalişti de categoria 2;
d) Centre de Pregătire a Tinerilor Fotbalişti de categoria 3;
2. Criteriile de corespundere ale Centrelor de Pregătire a Tinerilor Fotbalişti categoriilor
menționate în paragraful 1 al prezentului articol sunt reflectate în articolul 5 al prezentului
Regulament.
Articolul 4
1. Categoriile respective sunt atribuite Centrelor de Pregătire a Tinerilor Fotbalişti de către
Comitetul Executiv al FMF la prezentarea Comitetului FMF copii şi juniori.
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Articolul 5
1. Pentru obţinerea categoriilor respective, menționate în paragraful 1 al articolului 3 al
prezentului Regulament, Academiile de Fotbal şi Centrele de Pregătire a Tinerilor Fotbalişti
sunt obligate să îndeplinească cel puţin următoarele criterii:
1.1. Academia de Fotbal:
a) Criterii infrastructură – Academia de Fotbal trebuie să confirme oficial că are la
dispoziție:
i) 1 teren de fotbal cu gazon natural;
ii) 1 teren de fotbal cu gazon artificial;
iii) 1 mini-teren (40X20m);
iv) sală sportivă (36X18m):
v) sală de trenajoare;
vi) clasă pentru lecții teoretice (TV, DVD, PC, tablă);
vii) cabinet metodic (bibliotecă, videotecă, PC);
viii) cabinet fizioterapeutic;
ix) centru de reabilitare, saună;
x) număr de vestiare (cu instalații de duș cu apă caldă, viceie) – 4;
xi) condiții pentru cazare (hotel, cămin, alte) – pentru 60 locuri.
b) Criterii personal – Academia de Fotbal trebuie să confirme oficial că în cadrul ei
activează:
i) director (manager);
ii) director sportiv (antrenor principal) – posesor de Licenţă „A” UEFA;
iii) antrenori la echipe U-18, U-17– posesori de Licenţă „A” UEFA;
iv) antrenori la echipe U-16, U-15 – posesori de Licenţă „B” UEFA;
v) antrenori la echipe U-14–U-11 și la grupe U-10–U-7 – posesori de Licenţă „C” FMF;
vi) antrenor pentru portari – posesor de Licenţă „B” UEFA;
vii) antrenor pentru pregătirea fizică – posesor de Licenţă „B” UEFA sau studii superioare
specializate în domeniu;
viii) metodist (program de studii și antrenamente) – posesor de Licenţă „B” UEFA;
ix) medic sportiv (studii superioare);
x) număr de grupe de pregătire pentru diferite categorii de vârstă – 8;
xi) participarea în campionatul RM – Divizia Națională (copii și juniori).
1.2. Centru de Pregătire a Tinerilor Fotbalişti de categoria 1:
a) Criterii infrastructură – Centrul de Pregătire a Tinerilor Fotbalişti de categoria 1 trebuie
să confirme oficial că are la dispoziție:
i) 1 teren de fotbal cu gazon artificial sau cu gazon natural;
ii) 1 mini-teren (40X20m);
iii) sală sportivă (36X18m):
iv) sală de trenajoare;
v) clasă pentru lecții teoretice (TV, DVD, PC, tablă);
vi) cabinet metodic (bibliotecă, videotecă, PC);
vii) număr de vestiare (cu instalații de duș cu apă caldă, viceie) – 4;
b) Criterii personal – Centrul de Pregătire a Tinerilor Fotbalişti de categoria 1 trebuie să
confirme oficial că în cadrul ei activează:
i) director (manager);
ii) director sportiv (antrenor principal) – posesor de Licenţă „A” UEFA;
iii) antrenori la echipe U-18, U-17– posesori de Licenţă „A” UEFA;
iv) antrenori la echipe U-16, U-15 – posesori de Licenţă „B” UEFA;
v) antrenori la echipe U-14–U-11 și la grupe U-10–U-7 – posesori de Licenţă „C” FMF;
vi) metodist (program de studii și antrenamente) – posesor de Licenţă „B” UEFA;
vii) medic sportiv (studii superioare);
viii) număr de grupe de pregătire pentru diferite categorii de vârstă – 8;
ix) participarea în campionatul RM – Divizia Națională (copii și juniori).
1.3. Centru de Pregătire a Tinerilor Fotbalişti de categoria 2:
a) Criterii infrastructură – Centrul de Pregătire a Tinerilor Fotbalişti de categoria 2 trebuie să
confirme oficial că are la dispoziție:
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i) 1 teren de fotbal cu gazon natural sau cu gazon artificial;
ii) sală de trenajoare;
iii) clasă pentru lecții teoretice (TV, DVD, PC, tablă);
iv) număr de vestiare (cu instalații de duș cu apă caldă, viceie) – 2;
b) Criterii personal – Centrul de Pregătire a Tinerilor Fotbalişti de categoria 2 trebuie să
confirme oficial că în cadrul ei activează:
i) director (manager);
ii) antrenori la echipe U-18, U-17– posesori de Licenţă „A” UEFA;
iii) antrenori la echipe U-16, U-15 – posesori de Licenţă „B” UEFA;
iv) antrenori la echipe U-14–U-11 și la grupe U-10–U-7 – posesori de Licenţă „C” FMF;
v) medic sportiv (studii superioare);
vi) număr de grupe de pregătire pentru diferite categorii de vârstă – 6;
vii) participarea în campionatul RM – Divizia Națională (copii și juniori).
1.4. Centru de Pregătire a Tinerilor Fotbalişti de categoria 3:
a) Criterii infrastructură – Centrul de Pregătire a Tinerilor Fotbalişti de categoria 3 trebuie să
confirme oficial că are la dispoziție:
i) 1 teren de fotbal cu gazon natural sau cu gazon artificial;
ii) număr de vestiare (cu instalații de duș cu apă caldă, viceie) – 2;
b) Criterii personal – Centrul de Pregătire a Tinerilor Fotbalişti de categoria 3 trebuie să
confirme oficial că în cadrul ei activează:
i) director (manager);
ii) antrenori la echipe U-18-17, U-16-15, U-14–U-11 și la grupe U-10–U-7 – posesori de
Licenţă „C” FMF;
iii) număr de grupe de pregătire pentru diferite categorii de vârstă – 4;
iv) participarea în campionatul RM – Divizia ”A” (copii și juniori);
v) medic sportiv (studii superioare).
2. Cerințele criteriilor menționate în paragraful 1 al prezentului articol pot fi modificate conform
Regulamentelor respective, ce țin de dezvoltarea fotbalului de copii și juniori.
Capitolul III
Evidenţa tinerilor fotbalişti
Articolul 6
1. Toate Centrele de Pregătire a Tinerilor Fotbalişti sunt înregistrate în mod obligatoriu la
Asociaţiile teritoriale de fotbal, iar cele ce participă în cadrul campionatului naţional rezervat
copiilor şi juniorilor la FMF, şi îşi organizează activitatea de instruire fotbalistică a copiilor în
baza recomandărilor metodice, instrucţiunilor şi altor acte aprobate de către Federaţia
Moldovenească de Fotbal.
Articolul 7
1. Asociaţiile teritoriale de fotbal duc registrul tuturor Centrelor de Pregătire a Tinerilor Fotbalişti
din teritoriul respectiv.
Articolul 8
1. Copilul, care doreşte să se ocupe cu fotbal poate fi înscris numai la un singur Centru de
Pregătire în baza cererii personale depuse, semnate de către copil şi cel puţin unul din părinţii
săi (tutore oficial). Cererea în cauză trebuie să fie însoţită de certificat medical valabil la data
depunerii.
2. Drept dată de înscriere se consideră data emiterii ordinului de înscriere, adoptat în cadrul
Centrului de Pregătire. Ordinul de înscriere se consideră începutul relaţiilor contractuale dintre
tânărul fotbalist şi Centrul de Pregătire respectiv.
3. Tinerii fotbalişti, care au început să se ocupe la Centrele de Pregătire respective în perioada
de până la adoptarea prezentului Regulament, se consideră înscrişi în cadrul acestora de la
data depunerii cererii personale conform prevederilor paragrafului 1 al prezentului articol.
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În acest caz data începerii relaţiilor contractuale dintre tânărul fotbalist şi Centrul de Pregătire
este considerată data indicată în ordinul pe Centrul de Pregătire, conform datei depunerii
cererii susmenţionate.
4. Centrele de Pregătire duc evidenţa tuturor tinerilor fotbalişti, care se antrenează în cadrul
său, eliberându-le carnet de tânăr jucător, care ar confirma apartenenţa sa la Centrul de
Pregătire respectiv.
Articolul 9
1. Tinerii jucători sunt încadraţi în echipe de seniori în funcţie de nivelul lor de pregătire sportivă,
însă nu mai devreme de împlinirea de către ei a vârstei de 16 ani.
Capitolul IV
Contractarea tinerilor fotbalişti
Articolul 10
1. Tânărul jucător, care urmează instruirea fotbalistică în cadrul Centrului de Pregătire respectiv
poate, conform prevederilor Codului Muncii al Republicii Moldova (art.46 (3), de la vârsta de
15 ani încheia un contract de jucător profesionist (contract individual de muncă) cu Centrul de
Pregătire, la care stă la evidenţă, cu acordul scris al părinților sau al reprezentanților legali.
Articolul 11
1. Orice jucător, care nu a împlinit 18 ani poate semna un contract de non-amator doar pentru o
perioadă, care nu depăşeşte 3 (trei) ani. Orice clauză referitoare la o durată mai lungă nu va fi
recunoscută de către FMF conform articolului 18 al Regulamentului FIFA privind Statutul şi
Transferul Jucătorilor.
Articolul 12
1. Tânărul jucător, care a împlinit vârsta de 18 ani poate semna de sine stătător cu Centrul de
Pregătire sau clubul divizionar contract de jucător pentru o perioadă nu mai puţin de 1 an şi nu
mai mult de 5 ani (după ce tânărul jucător va împlini vârsta de 23 ani Centrul de Pregătire nu
va mai avea dreptul la compensaţia pentru pregătirea jucătorului respectiv).
Articolul 13
1. În cazul când Centrul de Pregătire, cu care tânărul jucător a semnat contract de jucător până la
vârsta de 23 ani, nu are Echipa sa de seniori, care ar participa în campionatul Naţional de
fotbal, acest Centru îi asigură tânărului jucător posibilitatea de a participa în procesul
competiţional de nivel respectiv în cadrul unui alt club divizionar, în baza înţelegerilor
reciproce.
Capitolul V
Transferul tânărului fotbalist şi compensaţia pentru pregătirea lui
Articolul 14
1. Compensaţia pentru pregătirea unui tânărului jucător va fi plătită până la atingerea de către
acesta a vârstei de 23 ani pentru pregătirea făcută până la vârsta de 21 ani. Cu toate acestea,
perioada de pregătire se consideră terminată la semnarea de către tânărul jucător al primului
sau contract de non-amator.
Articolul 15
1. Tânărul jucător, care stă la evidenţă la un Centru de Pregătire, poate fi transferat la un alt
Centru de Pregătire, sau club divizionar din Republica Moldova numai în cazul respectării
uneia din următoarele condiţii obligatorii:
a) expirarea termenului contractului de jucător încheiat între Centrul de Pregătire şi tânărul
jucător (în caz că un asemenea contract există) sau încetarea relațiilor contractuale între
aceste două părți (art. 8.2 al prezentului Regulament);
b) acordul tânărului jucător şi al părinţilor săi, precum şi al Centrului de Pregătire, la care el
se află la evidenţă.
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Articolul 16
1. În cazul în care condiţiile obligatorii expuse în punctele “a” şi “b” din art. 15 al prezentului
Regulament sunt respectate, transferul tânărului jucător de la un Centru de pregătire la alt
Centru de Pregătire sau club divizionar va fi legiferat de către Federaţia Moldovenească de
Fotbal. Cu toate acestea, în cazul când partea primitoare (Centrul de Pregătire sau clubul
divizionar, la care sa transferat tânărul jucător) în termen de până la 30 zile din data acestei
legiferări nu va achita integral părţii predătoare (Centrul de Pregătire de la care sa transferat
tânărul jucător) suma compensaţiei pentru pregătirea tânărului jucător, cazul dat, la solicitarea
uneia dintre părţi va fi examinat și soluționat de organul competent FMF.
Articolul 17
1. Suma compensaţiilor pentru pregătirea tinerilor jucători, este stabilită după cum urmează:
a) Un an de pregătire a tânărului jucător în cadrul Academiei de Fotbal sau Centrului de
Pregătire de categoria 1 (partea predătoare) valorează cu suma de 1 000 USD;
b) Un an de pregătire a tânărului jucător în cadrul Centrului de Pregătire de categoria 2
(partea predătoare) valorează cu suma de 500 USD.
c) Un an de pregătire a tânărului jucător în cadrul Centrului de Pregătire de categoria 3
(partea predătoare) valorează cu suma de 300 USD.
2. Suma totală a compensaţiei pentru pregătirea unui tânărului jucător, pe care partea primitoare
este obligată să achite părţii predătoare este stabilită după cum urmează:
a) În cazul transferului unui tânăr jucător cu vârsta de până la 10 ani de la un Centru de
Pregătire la un alt Centru de Pregătire, partea primitoare va achita părţii predătoare
compensaţie de pregătire în sumă de 150 USD pentru fiecare an de pregătire (evidenţă),
fără aplicarea coeficienţilor.
b) În cazul transferului unui tânăr jucător cu vârsta de la 10 până la 12 ani de la un Centru de
Pregătire la un alt Centru de Pregătire, partea primitoare va achita părţii predătoare
compensaţie de pregătire în mărime de 50% din sumele stabilite în paragraful 1 al
prezentului articol pentru fiecare an de pregătire ale întregii perioade de pregătire
(evidenţă) în cadrul părții predătoare.
c) În cazul transferului unui tânăr jucător cu vârsta de la 12 ani în sus de la un Centru de
Pregătire la un alt Centru de Pregătire sau club divizionar, partea primitoare va achita
părţii predătoare compensaţie de pregătire în mărime de 100% din sumele stabilite în
paragraful 1 al prezentului articol pentru fiecare an de pregătire ale întregii perioade de
pregătire (evidenţă) în cadrul părții predătoare.
3. Suma obţinută se înmulţeşte:
a) la coeficientul 3 dacă Centrul de Pregătire primitor aparţine unui club din Divizia Naţională
(sau are relații contractuale cu acesta referitor la pregătirea tinerilor jucători) sau dacă
partea primitoare este însuşi un club din Divizia Naţională;
b) la coeficientul 2,5 dacă Centrul de Pregătire primitor aparţine unui club din Divizia “A” (sau
are relații contractuale cu acesta referitor la pregătirea tinerilor jucători) sau dacă partea
primitoare este însuşi un club din Divizia “A”;
c) la coeficientul 2 dacă Centrul de Pregătire primitor nu face parte din cele enumerate mai
sus în punctele a) și b) ale prezentului paragraf.
4. În cazul în care jucătorul face parte din selecţionatele Moldovei (a participat în nu mai puțin de
6 meciuri internaționale) la coeficientul indicat în paragraful 3 al prezentului articol, se adună
după cum urmează:
a) selecţionatele de juniori - coeficientul 2;
b) selecţionatele de tineret (până la 21 ani) - coeficientul 4;
c) selecţionata Naţională - coeficientul 5.
5. Partea predătoare şi partea primitoare pot stabili, de comun acord, orice altă sumă a
compensaţiei, care urmează a fi achitată pentru pregătirea tânărului jucător. Acordul dat
trebuie să fie înregistrat la FMF.
6. În cazul când partea primitoare (Centru de Pregătire sau club divizionar ”2”) a achitat părții
predătoare (Centru de Pregătire sau club divizionar ”1”) compensația respectivă pentru
pregătirea tânărului jucător, iar peste o perioadă anumită a transferat acest jucător la un al
treilea Centru de Pregătire sau club divizionar, acesta din urmă va achita Centrului de
Pregătire sau clubului divizionar ”2” compensația pentru pregătirea jucătorului dat pentru
perioada aflării lui în componența acestui, la care se va adăuga suma compensației achitată
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anterior de către el Centrului de Pregătire sau clubului divizionar ”1”, confirmată de către acte
contabile oficiale .
Articolul 18
1. În cazul în care Centrul de Pregătire a încasat anumite taxe pentru pregătirea tânărului
fotbalist din partea familiei acestuia, sumele date, în baza actelor de confirmare, se restituie ei
din contul compensaţiei primite pentru transferul tânărului fotbalist respectiv.
Articolul 19
1. În cazul când tânărul fotbalist cu vârsta de până la 18 ani, a încheiat primul său contract de
non-amator, perioada lui de pregătire se consideră terminată din data semnării acestui
contract. Dacă acest jucător, conform contractului sus numit, a fost inclus în statele echipei de
seniori a clubului său şi a primit în cadrul ei salariu şi/sau prime de joc, aceste sume, fiind
argumentate de actele contabile respective întocmite conform legislaţiei în vigoare, se vor
adăuga la suma compensaţiei de pregătire, stabilite în baza articolului 17 al prezentului
Regulament.
Articolul 20
1. În cazul în care transferul tânărului jucător de la un Centru de Pregătire la alt Centru de
Pregătire sau club divizionar este iniţiat în condiţiile în care termenul contractului sau relațiilor
contractuale (art. 8.2 al prezentului Regulament) dintre tânărul jucător şi Centrul de Pregătire,
la care el se află la evidenţă încă nu a(au) expirat, transferul respectiv va fi efectuat dacă se
va ajunge la o înţelegere reciprocă dintre părţile cointeresate, în rezultatul cărui fapt se va
semna un contract oficial de transfer şi numai în urma executării integrale a obligaţiunilor
incluse în acesta.
Articolul 21
1. Tânărul jucător, care la vârsta de 19 ani, terminând ciclul de instruire fotbalistică la Centrul de
Pregătire respectiv, din propria iniţiativă nu a semnat sau nu a prelungit cu acesta contractul
încheiat anterior, poate să se transfere la orice club divizionar, însă cu condiţia achitării
obligatorii de către partea primitoare pentru Centrul de Pregătire respectiv a compensaţiei
pentru formarea jucătorului conform articolelor 17 şi 19 ale prezentului Regulament.
Articolul 22
1. Transferul tânărului jucător poate fi efectuat între toate Centrele de Pregătire înregistrate în
modul stabilit.
2. Tânărul fotbalist, care îşi desfășoară pregătirea în cadrul unei Academii de Fotbal sau unui
Centru de Pregătire de categoria 1 sau 2, în cazul când familia sa se strămută cu traiul
permanent într-o localitate, unde există numai Centru de Pregătire de categoria 3, se poate
transfera liber la acest din urmă Centru, fără a fi aplicate cerinţele articolului 17 al prezentului
Regulament, referitor la achitarea compensației pentru pregătire. Cu toate acestea, dacă
tânărul fotbalist în cauză, se transferă ulterior la un Centru de Pregătire de o categorie mai
superioară sau încheie un contract non-amator cu un club divizionar, acest din urmă Centru
sau club este obligat să achite compensația de pregătire Academiei de Fotbal sau Centrului
de Pregătire de categoria 1 sau 2, de la care tânărul fotbalist sa transferat inițial.
Capitolul VI
Dispoziţii finale
Articolul 23
1. Jucătorii juniori, care îşi continuă instruirea fotbalistică în componenţa echipelor de seniori pot
fi legitimaţi la ele numai cu acordul administraţiei Centrului de Pregătire, care va prezenta la
FMF următoarele acte:
a) cererea Centrului de Pregătire către FMF, în care vor fi fixate raporturile contractuale
dintre Centrul de Pregătire şi clubul la care este transferat tânărul jucător cu menţiunea
achitării integrale a sumei de compensaţie pentru pregătirea tânărului jucător;
b) cererea-tip semnată de jucător;
c) certificatul medical al jucătorului eliberat de către dispensarul medical;
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d) contractul dintre Centrul de Pregătire şi jucător, contrasemnat de către părinţii acestuia (în
cazuri aplicabile).
Articolul 24
1. Sumele compensaţiilor pentru pregătirea tinerilor jucători, încasate de Centrele de Pregătire,
după achitarea tuturor plăţilor obligatorii vor fi utilizate pentru întărirea şi dezvoltarea bazei
sale tehnico-materiale, sporirea nivelului de organizare şi desfăşurare a procesului de instruire
fotbalistică. Totodată se acordă primă specială în total nu mai mică de 10% din suma
compensaţiei primite de către Centrul de Pregătire, care se va împărţi între antrenorii acestui
jucător proporţional anilor de lucru asupra pregătirii lui. Prime se pot acorda şi altor
colaboratori ai Centrului de Pregătire respectiv, care de asemenea au contribuit la pregătirea
jucătorilor, însă la decizia specială a conducerii Centrului de Pregătire.
Articolul 25
1. Sumele compensaţiilor pentru pregătirea tinerilor jucători calculate în Dolari SUA se va achita
echivalent în lei moldoveneşti la cursul oficial stabilit de către Banca Naţională a Moldovei la
data efectuării transferului respectiv.
Articolul 26
1. Prezentul Regulament intră în vigoare din data adoptării.
2. Modificările efectuate intră în vigoare din data adoptării.
3. Litigiile apărute până la 31–10–2012 vor fi soluţionate în corespundere cu prevederile
Regulamentului de transfer al tinerilor fotbalişti pe teritoriul Republicii Moldova aflat în vigoare
în redacţia de până la 31–10–2012.
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