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Comitetului Executiv al FMF

REGULAMENT DE ORGANIZARE $I FUNCTIONARE
AL COMITETULUI DEZVOLTARE FOTBAL

1. CADRUL LEGAL

Art. 1. Regulamentul de organizare $i func{ionare al Comitefului

consultativ dezvoltarc fotbal, denumit in continuare Regulament este
emis in conformitate cu prevederile art. 25.1 al statufului Federafiei
Moldovenegti de Fotbal gi definegte rolul de comitet permanent cu
caracter consultativ al FMF care este independent fa[d de alte comitete
similare ,este numit gi se subordoneazdComitetului Executiv FMF.
2. MISIUNEA

COMITETULUI CONSULTATIV

Art. 2. (1) Comitetul (cu caracter consultative) denroltarc fotbal,
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 {ine de domeniul
denroltdrii , promovdrii gi popul arizdrii fotbalului, in scopul funcliondrii
in condilii de eficienld maximd, transp aren[d,, mobilitate, progres,
perfecJionare, actualizarc $i diversificare a acestui domeniu.

(2) Comitetul asigurd armonizarea normativ5, tehnicS, metodic[ gi de
altd, naturd a fotbalului moldovenesc cu cele ale FIFA , IIEFA,
Comitetului Interna{ional qi Nalional Olimpic, legislalia na{ionald in
domeniul sportului , evalueazd schimbdrile din fotbalul naJional gi
internafional , face propuneri de imbundtFiire a acestora.

(3) Atribu{iile comitetului dezvoltare fotbal sint:

3.1. Comitetul dezvoltare fotbal al FMF

urmdreasci gi sd contribuie la rcalizarea obiectivelor
Dezvoltare, specifice domeniului s6u de activi
Congresul,Comitetul Executiv sau pre$edintele FMF.
3.2 urmiregte modul in care membrii, substructurile gi loturile
na{ionale ale FMF, ac[ioneaz[ pentru aplicarea prevederilor Strategiei
generale de organizare gi dezvoltare a fotbalului din Republica Moldova,
a planurilor de activitate pe termen mediu gi scurt, a politicilor in
domeniu prin implementareain programele proprii de activitate;
3.3 elaborcazd qi prezintl spre aprobare Comitetului Executiv al
FMF proiecte de acte normative gi norrne privind organizarca gi
dew oltare a activit[fl i fotb ali sti c e naf i onal e ;
3.4 colaboreazd, la elaborarea normelor de folosire a mijloacelor
materiale gi de reglementare a unor probleme financiare in activitatea
sportivd, in limitele sale de competen{6;
3.5 colaboreazd la fundamentarea gi elaborarea proiectului
bugetului Federafiei, in limitele sale de competen{[;
3.6 propune scopul, obiectivele gi indicatorii programului
,,Dezvoltar ea Fotbalului Moldovenesc" :
3.'7 realizeazd, anual evidenla sinteza, raportarea qi analiza
indicatorilor gi obiectivelor programelor ce sunt aprobate gi se afli in
curs de executare;
3.8 fundamenteaz qi propune la solicitare nivelurile de finanlare
ale membrilor FMF gi a altor asociafii de profil;
3 .9 colaboreazd la solulion area petiJiilor gi solicitdrilor de
informa{ii de interes public adresate Comitetului, care vizeazE sfera sa

,

de comp eten[d;

0 exercitd

supravegherea gi controlul, in limitele prevederilor
normative in vigoare ale FMF asupra activitdlii sportive a membrilor sdi;
3. I

3.11 intocmegte

si prezintd, spre aprobare propuneri privind

evaluarea gi evidenfa anuald a parcursului activitd[ii cluburilor de fotbal;
3.12 canalizeazd, gi prezintd propuneri in legdturd cu cererile

privind infiinfarea, afilierea, fuzionarea, schimbarea denumirii

sau

desfiinfarea cluburilor de fotbal;
3.13 intocmegte, analizeazd gi actualizeazd,, periodic, evidenfa
num[rului de cluburi de fotbal, jucdtorilor de fotbal gi al altor persoane

juridice care au drept scop qi obiectiv practicuea, populari zarea,

promovarea $i dezvoltarea fotbalului, precum gi dot[rile
de infrastructurd;
3.14 intocmegte gi prezintd propuneri pentru stabilirea
apreciere a activitdlii gi evoluliei cluburilor de fotbal, j
fotbal qi altor persoane care practicd activitatea fotbalisticd;
3.15 participl la controalele gi inspecliile ce fin de infrastructur6 gi
alte domenii de activitate fotbalistic[, pe care le efectueazd comitetele
FMF, la cluburile de fotbal pentru a se documenta cu situaliile reale din
teritoriu;
3.16 sprijind,
limitele sale de competen!6, organizarca
competiliilor interne gi internafionale oficiale, pe teritoriul R.M.;
3.17 participd, in limitele sale de competentd,, la fundamentarea,
elaborarea gi stabilirea normelor privind formarea, perfeclionarea gi
promovarea p articip anlilor la proc e sul fotb alistic ;
3.18 urm[regte derularea, rcalizeazS, evaluarea gi face propuneri
pentru optimizarea programelor sportive ale FMF;
3.19 analizeazd gi avizeazd solicitirile privind modificarea
strategiilor de dezvoltarc ale FMF;
3.20 analizeazd gi prezintd, propuneri privind avizarea afilierii
asocialiilor sportive nalionale la FMF;
3.2I analizeazd, prezintd, propuneri privind autorizarea
desfdgurdrii pe teritoriul R.M. a competifiilor de fotbal;
prezintd propuneri privind autofizarca
3.22 analizeazd
participirii reprezentativelor nalionale la campionatele mondiale gi
europene, precum gi la campionatele regionale;
3.23 analizeazd, Si prezintd, propuneri privind acordarea aprobdrii

in

gi
gi

in

vederea angajdrii de cdtre FMF

a

negocierilor cu
organismele sportive interna{ionale pentru preluarea organizdrii in R.M.

prealabile,

a campionatelor mondiale, europene sau regionale;

3.24 analizeazd qi prezintd la cerere gi necesitate, propunerile gi
solicit[rile privind crearea unor strucfuri fotbalistice, recunoagterea
practicdrii fotbalului de cdfie ligi gi alte structuri similare;
3.25 analizeazd qi prezintd propuneri privind avizarea condiliilor gi
criteriilor de practicare a sportului profesionist;
3.26 intocmegte sinteza programelor de activitate competilional5,
organizatoric[ gi de pregdtire a loturilor nafionale;
3.27 face propuneri cu privire dezvoltarea rela{iilor interna{ionale
in domeniul sportului, in special a fotbalului'

in limitele competenlei sale face propuneri
referitoare la promovarea gi facilitarca relafiilor de
parteneriat intre structurile fotbalistice nafionale gi
3.28

ganizaliile sp ortive de profi I internalionale ;
3.29 colaboreazd cu celelalte comitete ale FMF;
3.30 participa la solicitare Ia elaborarea gi avizarea internd a
proiectelor de acte normative;
3.3I organizeazd Si rcalizeazd un schimb continuu de idei gi ac{iuni
privind procesul
dezvoltare
activitdJii fotbalistice;
3.32 propune solufii de imbundtdffue a activitdfii fotbalistice prin
or

de

utilizarca eficientd
3.33 contribuie la

a

a

resurselor materiale

gi

umane;
dezvoltarea parteneriatelor cu mediul economic

afaceri;

de

$1

3.34 susfine participarea sectorului fotbalistic in proiecte

de

cercetare gtiinlificd gi proiecte sociale;
3.35 contribuie la atragerea de resurse financiare prin ac{iuni de
sponsorizate,
donatii
etc.;
3.36 face propuneri pentru stabilirea strategiei de dezvoltare

fotbalisticd;
3.37 susline organizarca in comun a unor manifestdri qtiinlifice gi
cercetare;

3.38 propune participarea FMF

beneficiul partenerilor gi

la

al

organizarea altor acliuni in
comunitdli;

intregii

3.39 asigurd cadrul organizatoric de consultdri

privind

solulionarea problemelor in interesulreciproc.

3.40 indeplinegte alte sarcini ce

i

se repafiizeazd, in limita

prevederilor statutare gi regulamentare in vigoare.
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
federaJiei, secretarului general sau al unui membru al Comitetului
Executiv al FMF, inbaza convingerilor proprii asupra capacitdgii gi altor
calit{i profesionale ale acestor persoane.

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

Art. 4. (l) Comitetul este organizat gi funcfi oneazd in con
preveder
ile pr
r--'ezentului Re gul ament
r^-'---^^^-

r

.

(2) Membrii Comitetului sunt obligali sd pdstreze c

informatiilor declarate de cdtre FMF ca avAnd caracter co
(3) Fiecare membru al Comitetului semneazl, un Angajament de
confidenlialitate.

Art. 5. (1) Conducerea gedinfelor Comitetului

este asiguratd de cdtre
pregedintele Comitetului care este numit in aceast[ funcJie de cdtre
Comitetul Executiv al FMF sau pregedintele FMF pe un termen
determinat sau nedeterminat.

in

absenla pregedintelui, gedinfa este condus[ de

acestuia desemnat

de c[tre

pregedintele

c[tre inlocuitorul

FMF sau pregedintele

Comitetului.

participd cel pulin 2 sau 3 membri ai
Comitetului in dependen![ de numdrul de membi ai componenlei de
bazd, precum qi responsabilii cu elaborarea proiectelor de reglementdri
supuse dezbaterii, din cadrul compartimentelor iniliatoare ale FMF sau
alfi specialigti gi persoane dup[ necesitate.

@ La gedinlele Comitetului

Art. 6. (1)

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

(2) Comitetul

se reunegte de

regul[ trimestrial sau in alt mod stabilit de

Comitetul Executiv FMF, in sesiuni ordinare gi in sesiuni extraordinare ,
la convo carea pregedintelui comitetului, Comitetul se poate convoca in
sesiuni extraordinare de cite ori este nevoie sau o cer imprejur[rile gi la
pregedintelui FMF.
solicitarea Comitetului Executiv sau

a

gedinJ[, corespondenla general5 gi arhiva
gedinlelor sunt in responsabilitatea secretarului Comitetului care este
desemnat din rindul membrilor de cdtre preSedinte .

(3) Pregdtirea sdlii de

(4) Secretarul Comitetului este asigurat de cdtre secretariatul
responsabilul FMF cu toate cele necesare unei bune activitdti.

Art. 7. in funcfie

de confinutul documentelor prevdzut a fr
gedinla Comitetului, acesta prin intermediul secretari
concursul pregedintelui sau secretarului General al FMF,
rcprezentanfilor unor entitdli, publice sau private pro
participare in calitate de invitali la qedinfa respectiv[.

Art.8.(l) Prezen[a membrilor Comitetului,la gedin{ele la care au fost
convocafi, este obligatorie.

(2) in cazvl in care un membru al Comitetului nu poate participa la o
gedinf6, din motive obiective, el trebuie sI il anunle pe pre$edintele sau
secretarul Comitetului, cu minimum 24 de ore inainte de data
desftgurdrii gedinfei.

(3) in cazul in care membrul Comitetului, aflat in situalia prevdnfidla
alin. (2), solicit[ preqedintelui, in scris, participarea unui inlocuitor,
persoana respectivdva avea calitatea de invitat.

(4) $edinla se considerd statutard, lucrativd gi deliberativd dacd, sunt
prezenfi 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 cazul a 3 absenfe consecutive la gedinJe, ale unui membru al
Comitetului, pregedintele comitetului poate propune Comitetului
Executiv sau pregedintelui FMF revocarea gi ?nlocuirea membrului
respectiv.

Art. 9. Membrii Comitetului pot beneficia de decontarea

de c[tre FMF a
cheltuielilor de deplasare Si cazare, in condi{iile gi limitele prevdnfie de
legislafia nafional[ decizia Comitetului Executiv sau regulamentele
FMF, in cazul in care gedinfa se desfrgoard in altd localitate decdt in cea
de domiciliu a acestora sau a sediului FMF.

Art. 10. in

cadrul gedinlelor Comitetului se dezbat,

in principal,

urm[toarele categorii de documente:
a) proiecte de reglementdri de interes general gi cu impact major asupra
fotbalului nafional gi internafional;

b) propuneri pentru noi reglementdri sau pentru imb
existente;
c) m[suri gi acliuni pe care FMF igi propune s[ le intre
competenlelor gi responsabilitalilor sale, in vederea punerii in
strategiei gi a politicii nalionale gi regionale de dezvoltare in domeniul

fotbalului.

d) cadrul de reglementare internalional gi european in
dezv

domeniul

oltdrii fotb alului.

4. PROCEDURA DE LUCRU

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

ui, prin grij a s e cretariatului

ace

stuia.

-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, ya fi anunfat[ membrilor Comitetului, prin email,telefon sau fax, de c[tre secretariatul acesfuia.

Art. 12. Convocarea pentru participare la gedin[a Comitetului, impreund
cu documentele prev[zute pentru dezbatere in qedinla respectiv[ gi
ordinea de zi dupd caz, se transmit membrilor Comitetului, prin e-mail
sau fax, de c[tre secretarl Comitetului, cu cel pulin 5 zile lucrltoare
inainte de data gedin{ei.

Art. 13. Membrii Comitetului transmit

secretarului observaliile asupra
documentelor de disculie, cu cel pulin dou[ zile lucrdtoare inainte de
data gedinlei la care au fost convocaJi.

Art. 14. (1) Odatd cu transmiterea de observafii, conform prevederilor
art.13, membrii Comitetului pot solicita FMF invitarea la gedinlI a
rcprezentanlilor unor entitdfi publice sau private.

(2) FMF analizeazd solicitdrile membril or Comitetului gi stabilegte in
timp util, dupdcaz, invita{ii la gedinfa.

(3) Anun!area invitafilor, pentru participare la gedin![,
secretari atul C omit etului s au pr in int erme diul s e cr et ar i atul

stabilite prin convocarea

ftcut[

de pregedintele

Comitetului.

Art. 16.Dacd,, in cadrul gedinlei Comitetului, este necesard menfionarca
unor informafii, pe care pregedintele Comitetului sau inlocuitorul
acestuia le declard ca fiind confidenfiale, informaliile respective vor
prezentate exclusiv membrilor Comitetului .

Art. 17. (1) $edinfa

f,r

Comitetului se inregistreazd gi se arhiveaz[ in

format electronic sau pe support de hirtie, de c[tre

secretarul

Comitetului.
Problemele de pe ordinea de zi sunt supuse dezbaterii, fiecare
membru avdnd dreptul sd igi susJind punctul de vedere.
Toate propunerile redactate se supun aprobdrii prin vot deschis.
Hotdrdrile Comitetului au cwacter consultativ gi sunt inaintate
FMF sau organelor sale in vederea ludrii deciziei de a fi sau nu
puse in aplicare.
- Copiile gi extrasele acestora se elibereazd la cerere, numai cu
av izul pre g e dinte lui c omitetului.

-

(2) Secretarul Comitetului redacteaz[ procesul verbal aI qedinfei gi
deciziile Comitetului, in termen de trei zile lucrdtoare de la data
desfbgurdrii acesteia.
(3) Procesul Verbal al gedin{ei conline urmdtoarele informafii:
a) obiectul gedinlei;
b) participanfii: membrii prezenli ai Comitetului, precum gi invita{ii;
c) prezentarea succintd a dezbaterilor din cadrul gedin{ei.
(4) Procesul Verbal gedinlei este semnat de cdtre membrii Comitetului la
urmdtoarea qedin!6.

(5) Membrii Comitetului au acces atdt la arhiva electronicd a

inregistrSrilor, cdt gi la procesele verbale ale gedinlelor Comitetului in
c onformit at e c u pr ev e d er i I e pr ez entului r e gul am ent .

Art. 18. (1) Secretarul Comitetului
fiecare gedinld a Comitetului.

constituie clfie un dosar pentru

4

(2) Dosarul gedinlei va cuPrinde:
a) Convo carea gi ordinea de zi pentru gedin![b) Documentele de discutat,in forma supusd dezbatetii.
c) Procesul verbal al gedinlei, semnatd de membrii Comitetuluid) Corespondenla cu membrii Comitetului, desfbguratd in legdturd cu
qedinla.
e) ingtiinldrile primite de la membrii Comitetului, privind neparticiparea
la gedinf[.
f) Atte documente relevante privind organizarea qi desfdgurarea gedinlei.
5. DISPOZITTT

FINALE

Art. lg. Aprobarea Regulamentului de organizore Si funclionore
C omitetului c onsult at iv e p

/

compl etarca

entru

al

al, precum 9i modifi catea
acesfuia se fac prin decizie a

dezv olt ar e fotb

unor prevederi ale

Comitetului Executiv al FMF.
Art.20. Adoptarea si intrarea in vigoare

l) Prezentul regulalnesa
-

de g 0f

fost adoptat de cdtre Comitetul Executiv

)0r3
al FMF la data
I'
2) Prezentul regulament va intra in vigoar e la data adoptdrii 9i se
va aplica tuturor situaliilor dupd aceastd datd gi de la data publicarii pe
site-ul oficial al FMF.

