Aprobat la 13 iulie 2011
Prin Hotărîrea Nr.104 a Comitetului Executiv al FMF

REGULAMENT
privind accesul persoanelor în sediul Federaţiei
Moldoveneşti de Fotbal
Paza şi ordinea în cadrul sediului Federaţiei Moldoveneşti de
fotbal situate în mun.Chişinău,str.Tricolorului nr.39 se asigură
de către personal specializat, clădirea fiind dotată cu sistem de
supraveghere video permanent, exterior și interior, la toate
nivelele.
Accesul persoanelor in incinta clădirii se face in conformitate cu
prevederile prezentului regulament.
1. Accesul conducerii, membrilor Comitetului Executiv,
angajaților FMF, al membrilor comisiilor FMF și al altor
vizitatori:
-Accesul se poate face numai in baza permisului,
legitimației speciale eliberată de către FMF sau a invitaţiei
speciale,a programării prealabile sau prin altă metodă stabilită
de către conducerea FMF.
-Intrarea are loc pe uşa centrală din str. Tricolorului 39 sau
pe poarta pentru accesul autovehiculelor.
-Accesul autovehiculelor altele decît a celor de serviciu în
parcarea interioară se poate face numai cu aprobarea prealabilă a
Administrației FMF sau a administratorului clădirii in limita
locurilor disponibile şi a împuternicirilor pe care le are.

2.Accesul vizitatorilor
-Accesul personalului şi a vizitatorilor se poate face in zilele
lucrătoare sau de odihnă după caz, in intervalul orar 08.0017.00, numai pe întrarea principală în baza unui ecuson eliberat
de la personalul de recepţie şi pază a clădirii în schimbul unui
act de identitate (buletin de identitate, paşaport, legitimație de
serviciu, permis de conducere sau alt act care confirm identitatea
persoanei), prezentat de către vizitator.
- Ca excepţie vizitatorul care nu are asupra sa acte de identitate
poate avea acces la sediul FMF sub garanţia şi responsabilitatea
personală făcută în scris de către cel care este vizitat.
-Actul de identitate se returnează la sfarșitul vizitei, odată
cu predarea ecusonului.
-Numele și prenumele vizitatorului, intervalul orar al vizitei
și compartimentul vizitat se inregistrează în evidența electronică
sau în registru simplu.
-Asupra membrilor Comitetului Executiv, conducerii FMF
şi al angajaţilor FMF nu se răsfrîng prevederile punctului 1 şi 2
al prezentului regulament .
-Totodată membrii Comitetului Executiv, conducerea FMF
sau angajaţii FMF vor avea acces în sediul Federaţiei şi
extraprogram în cazul în care au de îndeplinit şi executat unele
acţiuni ce ţin de atribuţiile lor de serviciu, acest lucru se referă şi
la zilele de odihnă sau sărbătoare cînd de obicei au loc
manifestaţiile sau meciurile de fotbal pe care le organizează
Federaţia. Vizita la serviciu în perioada sus-menţionată este de
asemenea reflectată în registru, fapt pentru care persoana
respectivă semnează.
-Persoanele care solicită accesul la conducerea FMF sau la
angajaţii FMF, vor putea intra in clădire, in condițiile precizate
mai sus, dar numai după primirea confirmării telefonice la
recepţie din partea celui căutat sau în cazul anunţării prealabile
despre vizita şi programarea persoanei respective.

-In cazul in care, în incinta sediului Federaţiei Moldoveneşti de
Fotbal se organizează întruniri, cursuri, conferințe, seminarii sau
alte activități de acest gen, responsabilul acțiunii va preda la
Recepție lista participanților sau a posibililor vizitatori,in baza
căreia se va permite accesul sau va prezenta în prealabil modelul
permisului pentru acces la activităţile sus-menţionate.
-Permisul va fi de model unic, elaborat pentru manifestaţia
respectivă şi va conţine date ce se referă la participant fiind
însoţită de semnătura persoanei responsabile de organizare.
-Accesul presei la sediul Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal
se poate face numai prin intermediul Direcției presă și relații
publice din cadrul FMF, în ordinea şi condiţiile prestabilite de
prezentul regulament.
-Accesul la sediul FMF este liber în cadrul exercitării
atribuţiilor de serviciu în cazul survenirii de situaţii ca forţe
majore şi altor tipuri de împrejurări similar: pentru serviciile de
urgenţă precum ar fi: pompierii, medici, reprezentanţi ai
serviciilor situaţiilor excepţionale, poliţie etc. Accesul acestora
este coordonat după circumstanţe cu administraţia FMF, cu
acordarea pentru ei a asistenţei necesare după posibilitate.
-Accesul la sediul FMF este liber pentru reprezentanţiii
organelor de drept care au autorizaţie specială în acest sens sau
au acest drept în exerciţiul funcţiei pe care o îndeplineşte
conform prevederilor legislaţiei în vigoare a R.M. Totodată
vizita acestora în mod obligatoriu şi prealabil este anunţată de
către personalul de pază administraţiei FMF sau/şi persoanei
vizitate.
-La solicitarea administraţiei sau angajaţilor FMF, precum şi
după opinia proprie, paznicului FMF, în caz de necesitate va
însoţi şi asista persoanele sus numite pe parcursul aflării lor la
sediul Federaţiei.

3.Limitarea accesului
-Se interzice accesul la sediul Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal
al persoanelor care nu au programare ,au fost refuzate să fie
primite,au o ţinută şi vestimentaţie indecentă, sunt declarate
persoane non grata, care se află în stare de ebrietate alcoolică,
narcotică, toxică sau de altă natură precum şi persoanelor care
deţin asupra lor arme de foc, arme albe sau substanţe interzise
de lege cum ar fi cele explozibile, narcotice, gaz.etc.
-În cazul în care vizitatorul posedă obiectele sau substanţele
sus menţionate în mod legal avînd şi un permis corespunzător
conform legislaţiei R.M. în vigoare,acesta este obligat să le
predea paznicului angajat la FMF care le va păstra intacte şi în
siguranţă într-un safeu pe perioada vizitei după care le va restitui
posesorului legitim la plecarea acestuia.
-Persoanele care, pe perioada cît se află la sediul FMF, nu
se supun cerinţelor legale ale personalului FMF în special al
celui de pază, încalcă prevederile prezentului regulament,
săvîrșesc acte de tulburare a ordinii şi liniştii publice, ori au o
comportare jignitoare sau amorală la adresa oficialilor sau
personalului FMF, vor fi evacuate forţat din incintă și li se va
interzice accesul in sediul FMF pe o anumită perioadă.
-Persoanele sus-menţionate pot fi declarate persona nongrata de către conducerea FMF şi acestora li se poate interzice
pe viitor accesul în clădirea sediu a Federaţiei. Decizia va
aparține Administrației FMF, pe baza unui ordin motivat.
-De asemenea în cazul în care personalul de pază va
constata anumite abateri de la prevederile prezentului
regulament ale personalului sau vizitatorilor FMF care în special
sunt şi încălcări ale legislaţiei penale sau administrative ale
R.M.,aceştea vor informa imediat organele de drept
corespunzătoare şi vor solicita după caz şi necessitate asistenţa
lor.

4.Comportamentul pe parcursul vizitei sediului FMF
-Pe parcursul activităţii/vizitei sale la sediului FMF
angajaţii şi alţi vizitatori vor avea un comportament decent care
să se încadreze în limitele normelor legale,morale şi
obişnuielnice din Republica Moldova.
Aflîndu-se în sediul FMF aceştea nu vor fuma şi consuma
băuturi alcoolice,droguri sau alte substanţe interzise, vor păstra
curăţenia, liniştea, ordinea şi integritatea bunurilor care se află în
clădirea sediu a FMF.
5. Măsuri Disciplinare
-Pentru încălcarea acestui regulament persoana vinovată se
sancţionează prin măsuri disciplinare prevăzute de Codul
Muncii al R.M. în cazul angajaţilor,interzicerea accesului la
sediul FMF sau declararea persoanei non-grata, în cazul
celorlalte persoane vizitatoare. Totodată pot fi aplicate şi alte
interdicţii sau sancţiuni în limitele prevăzute de legislaţia în
vigoare a R.M.
Toate acţiunile care contravin legilor vor fi raportate organelor
competente.
6.Publicitatea regulamentului
Prezentul regulament urmează a fi făcut public şi afişat pe
peretele din incinta sediului FMF la fiecare etaj. Vizitatorii sunt
obligaţi să facă cunoştinţă şi să-l respecte .
7.Adoptarea si intrarea în vigoare
1. Prezentul regulament a fost adoptat de către Comitetul
Executiv al FMF conform prevederilor statutare şi va intra în
vigoare la data publicării pe site-ul oficial al FMF.
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