
 
 
Către Ministrul Educației, Culturii                                                                 Nr. _33_____ 
și Cercetării al Republicii Moldova                                                               07.04.2021 
Doamna Lilia POGOLȘA  
 
 
 
 
Campionatul Republicii Moldova la Fotbal în Divizia Națională, ediția 2020–2021 
Campionatul Republicii Moldova la Fotbal în Divizia ”A”, ediția 2020-2021 
Competițiile Juvenile la Fotbal la toate categoriile de vârstă, ediția 2020–2021 
Cupa Moldovei la Fotbal, ediția 2020-2021 
Preliminariile Campionatului European la Futsal 2022, Moldova–Slovacia, 13.04.2021 
 
 
Stimată Doamnă Ministru, 
 
 
Urmare scrisorii noastre din 05.04.2021, Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) roagă să 
interveniți pe lângă Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și să ne 
susțineți în identificarea soluțiilor pentru: 

- reluarea și încheierea Campionatului Național la Fotbal în Divizia Națională (Divizia 
Națională), ediția 2020–2021; 

- reluarea și încheierea Campionatului Național la Fotbal în Divizia ”A”, ediția 2020–
2021; 

- reluarea și încheierea Competițiilor Juvenile la Fotbal la toate categoriile de vârstă, 
ediția 2020–2021; 

- reluarea din 20.04.2021 a doar 7 meciuri din cadrul Cupei Moldovei (Cupa) la Fotbal, 
ediția 2020–2021; 

- desfășurarea meciului internațional din cadrul preliminariilor Campionatului European 
la Futsal / Fotbal în Sală 2022, Moldova – Slovacia, 13.04.2021, la Complexul Sportiv 
Futsal Arena FMF din com. Ciorescu. 

 
În Divizia Națională participă doar 10 cluburi de fotbal, iar toate meciurile se desfășoară pe 4 
stadioane, fără spectatori, cu respectarea ”Instrucțiunii cu privire la măsurile de prevenire a 
infecției COVID-19 în desfășurarea competițiilor de fotbal” aprobată de CNESP. Totodată, Vă 
informăm că în Campionat mai sunt de disputat doar 11 etape (ultima este planificată să aibă 
loc pe 22.05.2021), iar primele 3 echipe din clasamentul final vor reprezenta Republica 
Moldova în competițiile europene inter-cluburi, ediția 2021-2022. 
 
Clubul deținător al Cupei Moldovei va reprezenta Republica Moldova în competiția UEFA 
(Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal) pentru cluburi Liga Europei 2021-2022. Ultimele 7 
meciuri sunt planificate să aibă loc pe 20–21 aprilie 2021 (sferturi de finală, 4 meciuri), 4 mai 
2021 (semifinale, 2 meciuri) și 28 mai 2021 (Finala, 1 meci). FMF este obligată să informeze 
UEFA până la sfârșitul lunii mai 2021 despre denumirea clubului participant din partea 
Republicii Moldova. 
 
Astfel, patru cluburi (3 cluburi clasate pe locurile 1, 2 și 3 în Campionatul Moldovei 2020-
2021 și clubul–deținător al Cupei Moldovei Orange 2020-2021) vor reprezenta Republica 
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Moldova în preliminariile competițiilor UEFA – Liga Campionilor 2021-2020 (1 club) și Liga 
Europei 2021-2022 (3 cluburi), iar rundele de calificare vor începe deja în luna iulie 2021. 
 
Totodată, Vă aducem la cunoștință că în celelalte asociații naționale de fotbal–membre ale 
UEFA, competițiile fotbalistice se desfășoară în majoritatea absolută (aprox. 90%), dintre 
care inclusiv în țările cu lockdown sau stare de urgență (cum ar fi Austria, Irlanda de Nord, 
Franța, Polonia, Ucraina, etc.). 
 
În același timp, ținem să menționăm că organizarea meciului internațional la futsal / fotbal în 
sală Moldova – Slovacia se va desfășura în strictă conformitate cu Protocoalele Medicale de 
Desfășurare a Meciurilor sub egida UEFA și FIFA. 
 
Nepermiterea reluării în cel mai scurt timp a Campionatului și Cupei, precum și nepermiterea 
desfășurării meciului internațional Moldova – Slovacia, vor avea consecințe foarte grave 
asupra performanței jucătorilor, ceea ce va aduce prejudicii imaginii Republicii Moldova pe 
arena internațională. 
 
Reieșind din cele expuse mai sus, Vă rugăm să ne susțineți în identificarea cât mai 
curând posibil a soluțiilor, astfel ca, la 07.04.2021 să fie reluat ultimul cerc al 
Campionatului Național la Fotbal în Divizia Națională (ediția 2020–2021), încheierea 
Cupei Moldovei la Fotbal (ediția 2020-2021), încheierea Diviziei ”A” la Fotbal (ediția 
2021-2021), încheierea Competițiilor Juvenile la Fotbal la toate categoriile de vârstă 
(ediția 2020–2021) și desfășurarea meciului oficial internațional la futsal / fotbal în sală 
disputat între selecționatele Moldova și Slovacia, conform programelor stabilite de 
organizațiile internaționale UEFA / FIFA și FMF. 
 
În încheiere, Vă rog să primiți asigurarea înaltei mele considerații. 
 
 
Cu deosebit respect, 
 
 
 
 
 
 
Leonid Oleinicenco 
Președinte FMF 
 


