
 

Regulamentul provizoriu 

  cu privire la licențierea jucătorilor 

 

1. Licenţierea jucătorului se efectuează de către Federația Națională de Tenis din Moldova în 

baza criteriilor stabilite de prezentul regulament, pentru un termen de 1 an calendaristic, indiferent 

de momentul licenţierii.  

Licenţierea jucătorilor este de 2 tipuri: „Profesionist” şi „Tennis 10’s”. Un jucător poate beneficia 

de un singur tip de licenţiere.  

Licenţierea jucătorului „Profesionist” oferă următoarele drepturi jucătorului care este licenţiat:  

a) Să i se atribuie un număr de înregistrare a jucătorului;  

b) Să beneficieze de dreptul de a crea un cont pe saitul www.fntm.md, prin intermediul căruia va 

putea să se înregistreze la turneele din Circuitul Național;  

c) Să participe în competiţiile organizate de către FNTM sau sub egida FNTM; 

d) Să fie inclus jucătorul, precum şi să fie incluse, lunar, datele de la competiţiile naţionale, 

europene şi internaţionale în clasamentul naţional unic combinat al RM la tenis, la prezentarea 

informaţiilor şi actelor complete în acest sens;  

e) Să beneficieze de oportunitatea de a reprezenta Republica Moldova la competiţiile oficiale 

europene şi internaţionale în componenţa Echipei Selecţionatei Naţionale la tenis;  

g) Să participe la întruniri, seminare şi alte evenimente sportive organizate de FNTM atât în mod 

independent, cât şi sub egida Federaţiei Europene de Tenis (Tennis Europe) şi Federaţiei 

Internaţionale de Tenis (ITF);  

h) Să utilizeze suportul FNTM, la solicitare, în cadrul aplicării la competiţiile europene şi 

internaţionale în componenţa echipelor naţionale de tenis (pentru a beneficia de privilegiile 

conferite în cadrul competiţiilor europene şi internaţionale jucătorilor oficial nominalizaţi), 

precum şi la soluţionarea problemelor survenite în legătură cu activitatea sportivă a jucătorului;  

i) Să utilizeze suportul administrativ şi documentar al FNTM, inclusiv în obţinerea certificatelor 

necesare pentru obținerea vizelor pentru participarea la evenimente în străinătate, precum şi în 

toate chestiunile ce ţin de activitatea sportivă a jucătorului, în limitele legislaţiei în vigoare şi în 

limitele posibilităţilor şi termenelor stabilite de către FNTM.  

În cazul în care un jucător sau reprezentntul legal al acestuia încalcă dispoziţiile de bază ale 

Statutului FNTM, prezentului Regulament, precum şi ale altor acte ale FNTM ce reglementează 

statutul jucătorului FNTM, în baza deciziei Board-ului FNTM în consultanţă cu organele şi 

subdiviziunile interne de resort ale FNTM, FNTM are dreptul să anuleze licenţierea jucătorului cu 

interdicţia de a putea fi licenţiat pe o perioadă de un an calendaristic.  

Licențierea jucătorului „Tennis 10’s” oferă următoarele drepturi jucătorului care este licenţiat: 

a) Să i se atribuie un număr de înregistrare a jucătorului;  

b) Să beneficieze de dreptul de a crea un cont pe saitul www.fntm.md, prin intermediul căruia va 

putea să se înregistreze la turneele din Circuitul Tennis 10’s;  

c) Să participe în competiţiile Tennis 10’s  organizate de către FNTM sau sub egida FNTM; 
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d) Să participe la întruniri, seminare şi alte evenimente sportive organizate de FNTM atât în mod 

independent, cât şi sub egida Federaţiei Europene de Tenis (Tennis Europe)  şi Federaţiei 

Internaţionale de Tenis (ITF);  

e) Să utilizeze suportul administrativ şi documentar al FNTM, inclusiv în obţinerea certificatelor 

necesare pentru obținerea vizelor pentru participarea la evenimente în străinătate, precum şi în 

toate chestiunile ce ţin de activitatea sportivă a jucătorului, în limitele legislaţiei în vigoare şi în 

limitele posibilităţilor şi termenelor stabilite de către FNTM.  

În cazul în care un jucător sau reprezentantul legal al acestuia încalcă dispoziţiile de bază ale 

Statutului FNTM, prezentului Regulament, precum şi ale altor acte ale FNTM ce reglementează 

statutul jucătorului FNTM, în baza deciziei Board-ului FNTM în consultanţă cu organele şi 

subdiviziunile interne de resort ale FNTM, FNTM are dreptul să anuleze licenţierea jucătorului cu 

interdicţia de a putea fi licenţiat pe o perioadă de un an calendaristic.  

Totodată, în cazul în care jucătorul încalcă Codul de Conduită al Jucătorului în cadrul turneului, 

la decizia Colegiului de Arbitri și la aprobarea Board-ului FNTM, jucătorului i se retrage licența 

pe un termen determinat de Board. 

2. Procedura de licenţiere a jucătorului  

Licenţierea jucătorilor poate fi solicitată prin completarea Formularului de aplicare on-line a 

jucătorului solicitant al licenţierii afisat pe site-ul www.fntm.md.  

La cererea de licenție, solicitantul urmează de anexeze următoarele documente:  

a) Copia certificatului de naştere, sau a buletinului de identitate, sau a paşaportului jucătorului; 

b) Certificatul cu privire la examenul medical, eliberat în ultima jumătate de an, de către o instituţie 

medicală de profil sportiv sau o instituţiei medicală;  

c) Fotografia jucătorului, de dimensiunea 460x460 pxl în versiune electronică. Fotografia urmeaza 

sa  fie facuta pe fundal alb, tip-pasaport,  

Fotografia anexată va servi ca fotografia de profil a jucătorului. 

Suma taxei de licenţiere constituie: 

  pentru jucătorul „Profesionist” - 300 lei;  

 pentru jucătorul „Tennis 10’s” - 150 lei.  

Taxele percepute în procesul de licenţiere se achită de către jucător prin intermediul plaților on-

line sau in contul bancar al FNTM cu prezentarea chitanței spre plată. 

 

 

 


