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Aprobat l
prin Hoti
a
Comitetului Executiv al FMF

REGULAMENT DE ORGANIZARE $I FUNCTIONARB
AL COMITETULUI COMPETITII SPORTIVE AL FMF

1. CADRUL LEGAL

Art. 1. Regulamentul de organizarc $i funclionare al Comitetului

in continuare Regulament este emis in
conformitate cu prevederile art. 25.1 al statutului Federafiei
Moldovenegti de Fotbal gi definegte rolul de comitet permanent cu
consultativ competiJii, denumit

cuacter consultativ al FMF care este independent fafd de alte comitete
similare ,este numit qi se subordoneazdComitefului Executiv FMF.
2. MISIUNEA

COMITETULUI CONSULTATIV

Art. 2. (l) Comitetul (cu caracter consultative) competilii, denumit in
continuare Comitetul, asistd organele de conducere, comitetele, grupurile
de lucru gi colaboratorii FMF in procesul de reglementare , executare
sau oricare altd activitate ce line de domeniul organizdrii, programlrii gi
dezvoltdrii competiJiilor fotbalistice organizate de c[tre Federalia
Moldoveneascd de Fotbal, in acest sens trebuie de fbcut diferen{[ intre
comiteful de competifii respectiv gi comitetul de competilie ca organ
judiciar al FMF.

(2) Comitetul

asigurd elaborarea gi implimentarca proiectelor de
competi{ii fotbalistice,stabilind nonne gi reglementdri specifice lor,
perfecfioneazd prin actele sale competifiile existente fdcind propuneri de
imbun[tlfire a acestora.

(3) Atribuliile comitetului dezvoltare fotbal sint:
i

3.1. organizarea competi{iilor fotbalistice, stabilirea r
joc gi elaboiarea regulamenteior corespun zdtoare in con

'/

normele prescrise de FIFA gi UEFA;

3.2 dezvoltarea

sistemului competi{ional

prin instituirea in

pennanen[d, a unor noi reguli, imbundtdtirea procesului competifional gi
aj ustarea acestuia la practica internalionald in domeniul fotbalistic ;
elaboreazd, gi aprob[ programul gi graficul competilional
pentru a-l inainta organului competent;
3.4. organizarca unor noi tipuri de turnee, competilii in domeniul

3.3.

fotbalului;

3.5. efectuiazd studii gi

implimerfteazd,

noi

tehnologii

competilionale in fotbal;
3 . 6. mon itorizeaz6 comp etiliile fotb ali stice existente ;
3.7 . prezintd Comitetului Executiv sau altor organe abilitate, d[ri
de seami despre competifii gi rczultatele acestora.
3. ORGANIZAREA

ACTIVITATII COMITETULUI

Art. 3. (1) Comitetul este format din 3 sau 5 membri, numili prin
decizia Comitetului Executiv al FMF Ia propunerea pregedintelui
federafiei, secretarului general sau aI unui membru al Comitetului
Executiv al FMF, inbaza convingerilor proprii asupra capacitd[ii gi altor
calitafl profesionale ale acestor persoane.

(2) Fiecare membru al Comitetului trebuie sd fie angajat in statele de
personal al FMF sau sd activeze in domeniul fotbalului, in special in
asocialii raionale sau cluburi de fotbal.

Art. 4. (1) Comitetul

este organizat gi funcfioneazd, in conformitate cu
prevederile prezentului Regulament.
@ Membrii Comitetului sunt obligali sd pdstreze confiden[ialitatea
informafiilor declarate de cdtre FMF ca avdnd caracter confiden{ial.

(3) Fiecare membru al Comitetului semneaz[ un Angajament
confidenlialitate.

de

Art. 5. (1) Conducerea qedinfelor Comitetului

este asig
aceastd funct

pregedintele Comitetului care este numit in
Comitetul Executiv al FMF sau pregedintele FMF pe u
determinat sau nedeterminat.
itt absenla pregedintelui, gedinfa este condusd de citre inlocuitorul

acestuia desemnat

de

cdtre pregedintele

FMF sau

pregedintele

Comitetului.

(2) La gedinJele Comitetului participd cel pulin 2 sau 3 membri ai
Comitetului in dependen![ de numdrul de membri ai componen{ei de
precum gi responsabilii cu elaborarea proiectelor de reglementdri
supuse dezbaterii, din cadrul compartimentelor iniliatoare ale FMF sau
alli specialigti gi persoane dupd necesitate.

bazd,,

Art. 6. (1)

Convocarea gedinlelor Comitetului se face de cdtre
pregedinte, prin intermediul secretariatului FMF, in func{ie de necesitate
sau la solicitarea organelor de conducere ale FMF.

(2) Comitetul

regul[ trimestrial sau in alt mod stabilit de
Comitetul Executiv FMF, in sesiuni ordinare gi in sesiuni extraordinare ,
la convo carea pregedintelui comitefului, Comitetul se poate convoca in
sesiuni extraordinare de cite ori este nevoie sau o cer imprejurdrile gi la
solicitarea Comitetului Executiv sau a pregedintelui FMF.
se reunegte de

(3) Pregdtirea sdlii de gedinfd, coresponden{a

generald gi arhiva
gedinfelor sunt in responsabilitatea secretarului Comitetului care este
desemnat din rtndul membrilor de cdtre preSedinte .

(4) Secretarul Comitetului este asigurat de cdtre secretariatul

sau

responsabilul FMF cu toate cele necesare unei bune activit6li.

Art. 7. in funcfie de conJinutul documentelor prevdzut a fi dezb[tute in
gedinfa Comitetului, acesta prin intermediul secretariatului FMF,cu
concursul pregedintelui sau secretarului General al FMF, poate adresa

rcprezentanfilor unor entitdji, publice sau private propunerea de
participarc in calitate de invitafi la gedinla respectivd.

Art. 8. (l)

Prezenfa membrilor Comitetului, la gedinfele
convocafi, este obligatorie.
:

(2) in cazul in care un membru al Comitetului nu poate
o
qedin![, din motive obiective, el trebuie s[ il anunfe pe pre$edintele sau
secretarul Comitetului, cu minimum 24 de ore inainte de data
desftqurdrii gedinlei.

in

in care membrul Comitetului, aflat in situalia prevdnfidla
alin. (2), solicit[ pregedintelui, ?n scris, participarea unui inlocuitor,
(3)

cazul

persoana respectivdva avea calitatea de invitat.

(4\ $edin{a se considerd statutard, lucrativ[ gi deliberativd dacd, sunt
prezenli minimum 2 membri ai Comitetului din 3 numi[i sau 3 membri
ai Comitetului din 5 membri numifi, inclusiv pregedintele ; in caz

contrar, gedinla se reprogr ameazd.

(5) in cazul a 3 absenle consecutive la gedinle, ale unui membru al
Comitetului, preqedintele comitetului poate propune Comitetului
Executiv sau pregedintelui FMF revocarea gi inlocuirea membrului
respectiv.

Art. 9. Membii Comitetului pot beneficia de decontarea

de cdtre FMF a
cheltuielilor de deplasar e gi cazare, in condiliile gi limitele prev dzute de
legislafia nafionald decizia Comitetului Executiv sau regulamentele
FMF, in cazul in care gedinJa se desfdgoari in altd localitate decdt in cea
de domiciliu a acestora sau a sediului FMF.

Art. 10. in

cadrul gedinfelor Comitetului se dezbat,

in principal,

urmdtoarele categorii de documente :
a) proiecte de reglement5ri competifionale;

b)

propuneri pentru

noi

reglementdri sau pentru imbundtdlirea

competiliilor existente;
c) mdsuri gi acliuni pe care FMF igi propune sd le intreprindd, conform
competenfelor gi responsabilitdlilor sale, in vederea realizdrii sau
implimentlrii noilor c omp etif ii fotbalistice.
d) cadrul de reglementare internafional gi european in domeniul
competifional.

4. PROCEDURA DE LUCRU

Art. 11. (1) Programul de reglementdri al FMF, precum gi
modificdri sau complet[ri ale acestuia se transmit
C o mi t e t ul ui,

-Actele

prin grij a s e cretariafu lui

ac

e

stuia.

gi deciziile Comitetului se transmit organelor FMF gi altor

institufii prin intermediul Secretariatului FMF.

(2) Publicarca pe site-ul FMF a unor proiecte de reglementlri, supuse
dezbaterli publice, va fi antx\atd membrilor comitetului, prin email,telefon sau fax, de c[tre secretariaful acestuia.

Art. 12. Convocarea pentru participare la gedin[a Comitetului, impreunl
cu documentele prevdzute pentru dezbatere in gedinla resp.ctiroa qi
ordinea de zi dupd caz, se transmit membrilor Comitetului, prin e-mail

sau fax, de cdtre secretarl Comitetului, cu cel pulin
inainte de data gedinfei.

5

zile lucrltoare

Art.

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

Art. 14. (1) Odatd cu transmiterea de observafii, conform prevederilor
art.l3, membrii Comitetului pot solicita FMF invitarea la qedin{d a
reprezentanfilor unor entit[fi publice sau private.

(2) FMF analizeaz[ solicitdrile membril or Comitetului gi stabilegte in
timp util, dupd, caz, invitafii la gedinf6.
(3) Anunlarea invitafilor, pentru participare la gedinfd, este asiguratd de
secretari atul C omit etului s au prin int erme diul s e cr etariatului F MF. .

Art. 15. $edinJele Comitetului

se desfbgoard in locul, la data gi la ora
stabilite prin convocarea fdcutd de pregedintele Comitetului.

Art. 16.Dacd, in cadrul qedin[ei Comitetului, este necesarl men{ionarea
unor informa{ii, pe caro preqedintele Comitetului sau inlocuitorul

acestuia le declard ca fiind confidenJiale, informafiile
prezentate exclusiv membrilor Comitetului .

Art. 17. (1) $edinfa Comitetului se inregistreazd, qi
format electronic sau pe support de hirtie, de cdtre secretarul
Comitetului.
Problemele de pe ordinea de zi sunt supuse dezbaterii, fiecare
membru avdnd dreptul s5 igi susfind punctul de vedere.
Toate propunerile redactate se supun aprobdrii prin vot deschis.
Hot5rdrile 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 elibereazd, la cerere, numai cu
av izul pre g edinte lui c omitetului.

-

-

(2) SecretaruI Comitetului rcdacteaz[ procesul verbal al gedinfei qi
deciziile Comitetului, in termen de trei zile lucr[toare de la data
desfdgurdrii acesteia.
(3) Procesul Verbal al gedinfei confine urmdtoarele informafii:
a) obiectul gedinfei;
b) participanfii: membrii prezen[i ai Comitetului,precum gi invitalii;
c) prezentarea succintd a dezbaterilor din cadrul gedinlei.
(4) Procesul Verbal gedinfei este semnat de cdtre membrii Comitetului la
urmdtoarea gedinf[.

(5) Membrii Comitetului au acces atdt la arhiva electronic[ a
inregistrdrilor, cdt gi la procesele verbale ale gedinfelor Comitetului in
c

onformit at e c u pr ev e der il e pr ez entului

Art. 18. (1) Secretarul Comitetului

r e gul am ent

.

constituie cdte un dosar pentru

fiecare gedinli a Comitetului.
(2) Dosarul gedinfei va cuprinde:
a) Convocarea gi ordinea de zipentru gedinfd.
b) Documentele de discutat,informa supusd dezbaterii.
c) Procesul verbal al gedinfei, semnatd, de membrii Comitetului.
d) Corespondenfa cu membrii Comitetului, desftguratd in legaturd cu
qedinfa.

e) ingtiinfdrile primite de la membrii Comitetului, privind,
la qedin!6.
f) Alte documente relevante privind organizarea qi desftq
5. DISPOZTTTL

FINALE

Art.

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

regul
al FMF la data de
l)

Prezentul

st adoptat de c[tre Comitetul Executiv

2013.

2) Prezentul regulament va intra in vigoar e Ia data adopt[rii

va aplica tuturor situafiilor dupd aceast[ datd gi de la
site-ul oficial al FMF.

gi se
datapublicarii pe

