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Comitetului Executiv al FMF

REGULAMENT DE ORGANIZARE $I FUNCTIONARE
AL COMITETULUI ANTRENORI AL FMF

I. CADRUL LEGAL

Art. 1. Regulamentul de organizarc $i funclionare aI Comitefului

consultativ antrenori al FMF, denumit in continuare Regulament este
emis in conformitate cu prevederile arI. 25.1 aI statutului Federafiei
Moldovenegti de Fotbal gi definegte rolul de comitet permanent cu
saracter consultativ al FMF care este independent fa!6 de alte comitete
similare ,este numit gi se subordoneazd Comitetului Executiv FMF.
2. MISIUNBA

COMITETULUI CONSULTATIV

Art. 2. (l) Comiteful (cu caracter consultativ) antrenori, denumit in
continuare Comitetul, asistd organele de conducere, comitetele, grupurile
de lucru,antrenorii gi colaboratorii FMF in procesul de reglementare ,
implimentare sau oric are aItd" activitate ce line de domeniul organizdrii
antrenamentelor , dezvolt[rii frzice, tehnice, tactice si psihologice a

juc[torilor de fotbal. Comitetul antrenori este formatd din experli in
formarea antrenorilor.

(2) Comitetul asigur[ elaborarea gi implimentarea studiilor metodice,
gtiinlifice , tehnice gi de altd naturd ce lin de instruirea fotbaligtilor gi
antrenorilor , organizarea antrenamentelor gi a activitdlii post
antrenament cum ar fi activitatea recre ativd, de recuperare fizicd qi
reabilitare psihologic6, face propuneri de imbundta{ire a acestora.
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(3) Atribufiile comitetului antrenori sint:

-

-

UJ

elaboreazd programe pentru formarea antrenorilor la nivel nali
elaboreazd, programe pentru modernizarea profesiei de antrenor

la nivel

nalional;
-elaboreazd programe pentru identificarea unor metode de antrenament
moderne in vederea dezvoltdni fizicq tehnice, tactice si psihologice a jucdtorilor
de fotbal;
- elaboreazd programe pentru formarea si perfeclionarea instructorilor
tehnici;
-colaboreazd cu antrenorii, alte persoane gi institulii necesare, in vederea
implementdrii programelor menfionate in punctele de mai sus;
-supravegheazd, dezsroltarea fotbalului de bazd gi asigurd implementarea unor
metode de antrenament unitare pentru formarea copiilor si juniorilor;
- colaboreazd cu celelalte comitete gi membri ai FMF in vederea
implementdrii programelor de formare a antrenorilor la nivel regional sau local;
- analizeazd subiecte de actualitate din domeniul sdu de competen!6;
- face propuneri referitoare Ia modificarea regulamentului privind statutul
antrenorului;
- elaboreazi Strategia de Formare si Perfeclionare aAntrenorilor de Fotbal.

3. ORGANIZAREA

ACTIVITATII COMITETULUI

Art. 3. (1) Comitetul este format din 3 sau 5 membri, numili prin
decizia Comitetului Executiv al FMF la propunerea pregedintelui
federaliei, secretarului general sau al unui membru al Comitetului
Executiv al FMF, inbaza convingerilor proprii asupra capacit14ii gi altor
calitilli profesionale ale acestor persoane.

(2) Fiecare membru al Comitetului trebuie s[ f,re angajat in statele de
personal al FMF sau se activeze in domeniul fotbalului, in special in
asociatii raionale sau cluburi de fotbal.

Art. 4. (l) Comitetul

este organizat qi funcli oneazd,
prevederTle prezenfu lui Re gul ament.

@ Membrii Comitetului

sunt obligafi

si

in conformitate cu

pdstreze confidenlialitatea
informaliilor declarate de cdtre FMF ca avAnd caracter confidenlial.
(3) Fiecare membru al Comitetului semneaz[ un Angajament de
confidenlialitate.

Art. 5. (1) Conducerea gedinfelor Comitetului

este asigu

pregedintele Comitetului care este numit in aceast[ functie
Comitetul Executiv al FMF sau pregedintele FMF pe un termen
determinat sau nedeterminat.
in absenJa pregedintelui, gedinfa este condusd de cdtre inlocuitorul

acestuia desemnat

de cdtre pregedintele FMF sau pregedintele

Comitetului.

@ La gedinfele Comitetului

participd cel pufin 2 sau 3 membri ai
Comitetului in dependenJ[ de num6ru1 de membri ai componenlei de
bazd, precum gi responsabilii cu elaborarea proiectelor de reglementdri
supuse dezbaterii, din cadrul compartimentelor iniliatoare ale FMF sau

alli specialigti

gi persoane dupd necesitate.

Art. 6. (1)

Convocarea gedinfelor Comitetului se face de cdtre
pregedinte, prin intermediul secretariatului FMF, in funcfie de necesitate
sau la solicitaroa organelor de conducere ale FMF.

(2) Comitetul

reguli trimestrial sau in alt mod stabilit de
Comitetul Executiv FMF, in sesiuni ordinare gi in sesiuni extraordinare ,
la convo carea pregedintelui comitefului, Comiteful se poate convoca in
sesiuni extraordinare de cite ori este nevoie sau o cer imprejurdrile gi la
se reunegte de

solicitarea Comitetului Executiv

sau a

pregedintelui FMF.

Pregdtirea s[lii de gedin{6, corespondenla generald gi arhiva
gedinfelor sunt in responsabilitatea secretarului Comitetului care este
desemnat din rindul membrilor de cdtre preSedinte .

(3)

(4) Secretarul Comitetului este asigurat de

cdtre secretariatul sau
responsabilul FMF cu toate cele necesare unei bune activitdti.
,

Art. 7. in funclie de con{inutul documentelor prevdzut a fi, dezbiitute in
gedinfa Comitetului, acesta prin intermediul secretariatului FMF,cu
concursul pregedintelui sau secretarului General al FMF, poate adresa

reprezentanfilor unor entitSfi, publice sau private propuneroa de
participare in calitate de invitafi la gedin{a respectiv[.
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Art. 8. (1) Prezenla membrilor Comitetului,la gedin{ele la
convocafi, este obligatorie.

(2) In cantl in care un membru al Comitetului nu poate participa la o
gedinlI, din motive obiective, el trebuie sd il anunfe pe pre$edintele sau
secretarul Comitetului, cu minimum 24 de ore inainte de data
desftgurdrii gedin{ei.

(3) tn cazul in care membrul Comitetului, aflat in situalia prev[zutdla
alin. (2), solicitl pregedintelui, in scris, participarea unui inlocuitor,
persoana respectivd,va avea calitatea de invitat.

(4) $edinla se considerd statutard, lucrativd gi deliberativd dacd sunt
prezen[i minimum 2 membri ai Comitetului din 3 numili sau 3 membri
ai Comitetului din 5 membri numifi, inclusiv pregedintele ; in caz

contrar, gedinfa se reprogrameazd.

(5) in cazt:i- a 3 absenfe consecutive la gedinfe, ale unui membru al
Comitetului, pregedintele comitetului poate propune Comitetului
Executiv sau pregedintelui FMF revocarea gi inlocuirea membrului
respectiv.

Art. 9. Membrii Comitetului pot beneficia de decontarea

de c[tre FMF a
cheltuielilor de deplasar e Si cazare, in condiliile gi limitele prev dntte de
legislafia nafionald decizia Comitetului Executiv sau regulamentele
FMF, in cazul in care gedinla se desfbgoard in altd localitate decdt in cea
de domiciliu a acestora sau a sediului FMF.

Art. L0. in

cadrul qedin{elor Comitetului se dezbat,

in principal,

urmdtoarele categorii de documente:
a) proiecte de reglementdri referitoare la statutul antrenorului;

b) propuneri pentru noi reglement[ri sau pentru imbundtdlirea celor
existente;
c) mdsuri gi acfiuni pe care FMF igi propune

si le intreprind[, conform
competenlelor gi responsabilitdlilor sale, in vederea realizdrii sau
imentdrii activ itd[ii antrenoril or gi li c en{i ere a ac e stora.
d) cadrul de reglementare internafional qi ouropean in domeniul
licen{ierii gi instruirii antrenorilor.
imp

I

4. PROCEDURA DB LUCRU

Art. 11. (1) Programul de reglementdri al FMF, precum gi
modificdri sau completiri ale acestuia se transmit membrilor
C o mit etul

ui, prin grij a s e cretariatului

ac

e

stui a.

-Actele gi deciziile Comitetului se transmit organelor FMF gi altor
institulii prin intermediul Secretariatului FMF.
(2) Publicarea pe site-ul FMF a unor proiecte de reglementdri, supuse
dezbaterii publice, va fi anunfatd membrilor Comitetului, prin email,telefon sau fax, de c[tre secretariatul acestuia.

Art. 12. Convocarea pentru participarc la qedinJa Contitetu/zi, impreund
cu documentele prevdntte pentru dezbatere in gedinfa respectivd gi
ordinea de zi dupd caz, se transmit membril or Comitetului, prin e-mail
sau fax, de cdtre secretarl Comitetului, cu cel puJin
inainte de data qedinfei.

5 zile Iucrdtoare

Art.

13. Membrii Comitetului transmit secretarului observafiile asupra
documentelor de discuJie, cu cel pulin doud zile Iucr[toare inainte de
data gedinJei la care au fost convocafi.

Art. 14. (l)

Odat6 cu transmiterea de observalii, conform prevederilor

art.I3, membrii Comitetului pot solicita FMF invitarea la qedin{[ a
reprezentanfilor unor entitaJi publice sau private.

(2) FMF analizeazd solicit[rile membril or Comitetului qi stabilegte in
timp util, dupdcaz, invitafii la gedin![.
(3) Anunlarea invitalilor, pentru participare la qedinfd, este asiguratd de
secretari atul C omit etului s au prin int ermediul s ecret ari atului F MF. .

Art. 15. $edinJele Comitetului

se desfrgoard in locul, la data gi la ora
stabilite prin convocarea frcutd de preqedintele Comitetului.

Art. 16.Dacd. in cadrul gedinfei Comitetului, oste necesard menfionarca
unor informa{ii, pe care pregedintele Comitetului sau inlocuitorul

acestuia le declard ca fiind confidenfiale, informaliile
prezentate exclusiv membrilor Comitetului .

Art. l7. (1) $edinfa

Comitetului se inregistr eazd gi se arhivetaza in

format electronic sau pe support de hirtie, de cdtre

secretarul

Comitetului.
Problemele de pe ordinea de zi sunt supuse dezbaterii, frecare
membru avdnd dreptul sd igi susfind punctul de vedere.
Toate propunerile redactate se supun aprobdrii prin vot deschis.
Hotdrdrile Comitetului au caracter consultativ gi sunt inaintate
FMF sau organelor sale in vederea lu[rii deciziei de a fi sau nu
puse in aplicare.
- Copiile gi extrasele acestora se elibercazd la cerere, numai cu
av izul pre q e dintelui c omitetului.

-

-

(2) Secretarul Comitetului rcdacteaz[ procesul verbal al gedinlei gi
deciziile Comitetului, in termen de trei zlle lucrdtoare de la data
desfbgurdrii acesteia.
(3) Procesul Verbal al gedinfei confine urm[toarele informafii:
a) obiectul gedinfei;
b) participanfii: membrii prezenli ai Comitetului, precum gi invitalii;
c)prezentarea succintd a dezbaterilor din cadrul gedinfei.
(4) Procesul Verbal gedinfei este semnat de cdtre membrii Comitetului la
urmdtoarea gedin{5.

(5) Membrii Comitetului au acces atdt la arhiva electronici

a

inregistrdrilor, cdt gi la procesele verbale ale gedinlelor Comitetului tn
c onformit at e cu pr ev e der il e pr ez entului r e gul am ent .

Art. 18. (1) Secretarul Comitetului

constituie cdte un dosar pentru

fiecare gedin![ a Comitetului.
(2) Dosarul gedinlei va cuprinde:
a) Convocarea gi ordinea de zipentru gedin{d.
b) Documentele de discutat,in forma supus[ dezbaterii.
c) Procesul verbal al gedinfei, semnatd de membrii Comitetului.
d) Corespondenla cu membrii Comitetului, desfbguratd in legdturl cu
gedinla.

e) ingtiinfdrile primite de la membrii Comitetului, privind
la gedinfd.
f) Alte documente relevante privind organizarea gi d
5.

DISPOZITII FINALE

Art.

19. Aprobarea Regulamentului de organizare Si funclionare al
Comitetului antrenori, precum gi modificarea / completarea unor
prevederi ale acestuia se fac prin decizie a Comitetului Executiv al FMF.
Art.20. Adoptarea si intrarea in vigoare

l) Prezentul
al FMF

la

regulament a fost adoptat de cdtre Comitetul Executiv

de lf Of

20t3.
2) Prezentul regulament va intra in vigoare Ia data adoptdrii gi se
va aplica tuturor situaliilor dup[ aceastd datd sau data publicarii pe siteul oficial al FMF.
data

