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REGULAMENT DE ORGANIZARE $I FUNCTION
AL COMITETULUI ECONOMIE AL FMF

1. CADRUL LEGAL

Art. L. Regulamentul de organizare gi funclionare aI Comitetului

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

caracter consultativ al FMF care este independent fa[d de alte comitete
similare ,este numit gi se subordoneazdComitetului Executiv FMF.
2.

MISIUNEA COMITETULUI CONSULTATIV

denumit in
continuare Comitetul, asistd organele de conducere, comitetele, grupurile
de lucru gi colaboratorii FMF in procesul de reglementare , executare
sau oricar e altd activitate ce line de domeniul financiar economic .

Art. 2. (1) Comitetul (cu caracter consultativ) economie,

Comitetul asigurd elaborarea gi implimentarea proiectelor
economice ,de venituri gi cheltuieli, stabilind norme gi reglement[ri

@

specifice 1or, perfe c[ioneazd prin actele sale normele financiare existente
fdcind propuneri de imbun[tdJire a acestora.
(3) Atribuliile comitetului economie sint:

- elaboreazd gi implementeazd strategia financiar-economicb generalb a FMF
gi a competiliilor, evenimentelor sale;
- acordi consultanld cu privire la relaliile financiare dintre FMF, partenerii
sdi gi instituliile financiare gi de control ale statului;

- elaboreazd gi implementeazdplanul financiar strategic al FMF;
- elaboreazd gi implementeazdpolitica de investilii a FMF;
- elaboreazd sistemul de remunerare al personalului din cadrul F
- elaboreazd mdsuri pentru asigurarea transparenfei financiare a
- analizeazd subiecte de actualitate din domeniul sdu de competen!6.
3. ORGANIZAREA

ACTIVITATII COMITETULUI

Art. 3. (1) Comitetul este format din 3 sau 5 membri, numili prin
decizia Comitetului Executiv aI FMF la propunerea pregedintelui
federa{iei, secretarului general sau al unui membru al Comitetului
Executiv al FMF, inbaza convingerilor proprii asupra capacitdlii gi altor
calit1gi profesionale ale acestor persoane.

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

Art. 4. (1) Comitetul

este orgafiizat gi funcfi oneazd
prevederile prezentului Regulament.

in conformitate cu

(2) Membrii Comitetului sunt obligafi s[ pdstreze confidenlialitatea
informaliilor declarate de c[tre FMF ca avdnd caracter confiden{ial.
(3) Fiecare membru al Comitetului semneazd un Angaiament de
confidenlialitate.

Art. 5. (1) Conducerea gedinfelor Comitetului

este asigurat[ de cltre
pregedintele Comitetului care este numit in aceastd funclie de c[tre
Comitetul Executiv al FMF sau pregedintele FMF pe un termen
determinat sau nedeterminat.

in absenfa pregedintelui, gedinfa este condus[ de c[tre inlocuitorul
acestuia desemnat de cdtre pregedintele FMF sau preqedintele
Comitetului.

(2) La gedinfele Comitetului particip[ cel pulin 2 sau 3 membri ai
Comitetului in dependen![ de num[rul de membri ai componen{ei de
bazd, precum qi responsabilii cu elaborarea proiectelor de reglementdri
supuse dezbaterii, din cadrul compartimentelor iniliatoare ale FMF sau
alfi specialigti gi persoane dupd necesitate.

Art. 6. (1)

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

(2) Comitetul

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

a

Pregdtirea salii de gedinfd, corespondenla generald gi arhiva
gedinlelor sunt in responsabilitatea secretarului Comitetului care este
desemnat din rtndul membrilor de cdtre preSedinte .

(3)

(4) Secretarul Comitetului este asigurat de cdtre secretariatul

sau

responsabilul FMF cu toate cele necesare unei bune activitdfi.

Art. 7. in funclie de conlinutul documentelor prevdzlrt a fi dezbSfute in
gedinla Comitetului, acesta prin intermediul secretariatului FMF,cu
concursul pregedintelui sau secretarului General al FMF, poate adresa
rcprezentanJilor unor entitili, publice sau private propunerea de
participare in calitate de invitali la gedinla respectiv[.

Art. 8.(1) Prezenla membrilor Comitetului,la gedinlele la care au fost
convocafi, este obligatorie.

(2)

in

(3)

in

cantl in care un membru al Comitetului nu poate participa la o
gedinf6, din motive obiective, el trebuie s[ il anun{e pe presedintele sau
secretaruI Comitetului, cu minimum 24 de ore inainte de data
desftgurdrii qedinfei.
cazul

in care membrul Comitetului, aflatin situafiaprevdzutdla

alin. (2), solicitS pregedintelui,

in

scris, participarea unui inlocuitor,
persoana respectivdva avea calitatea de invitat.

(4) $edinfa se consider[ statutar[, lucrativ[ qi deliberativd dasd sunt
prezen[i minimum 2 membri ai Comitetului din 3 numili sau 3 membri
ai Comitetului din 5 membri numili, inclusiv pregedintele ; in caz
contrar, gedin{a se reprogrameazd.

(5) In cazul a 3 absen{e consecutive la qedinfe, ale unui
Comitetului, pregedintele comitetului poate propune
Executiv sau pregedintelui FMF revocarea gi inlocuirea membrului
respectiv.

Art. 9. Membrti Comitetului pot beneficia

de decontarea de cdtre FMF a
cheltuielilor de deplasare Si cazare, in condiliile gi limitele prevdzute de
legislafia nafional[ decizia Comitetului Executiv sau regulamentele
FMF, in cazul in care gedinfa se desfbgoard in alt[ localitate decdt in cea
de domiciliu a acestora sau a sediului FMF.

Art. L0. in

cadrul gedinJelor Comitetului se dezbat,

in principal,

urmdtoarele categorii de documente :
a) proiecte de reglementdri financiar economice;
b) propuneri pentru noi reglementdri sau pentru imbundtd[fuea normelor
financiare existente;
c) mdsuri gi acfiuni pe care FMF igi propune sd le intreprind[, conform

competenlelor gi responsabilitdlilor sale, in vederea rcalizdrii sau
impliment[rii noilor strategii gi planuri financiare, economice,bugetare gi
de alt[ natur6.
d) cadrul de reglementare internafional gi european in domeniul
financ i ar- ec onomi c, audit.
e)implim entarea noilor standarde economice ,financiare gi de eviden!6
contabil5 interna{ionald sau european[.

4. PROCEDURA DE LUCRU

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

prin grij a s ecretari atului ac e stuia.

-Actele gi deciziile Comitetului se transmit organelor FMF qi altor
institulii prin intermediul Secretariatului FMF.
(2) Publicarea pe site-ul FMF a unor proiecte de reglementdri, supuse
dezbaterii publice, va fi anun[atd membrilor Comitetului, prin email,telefon sau fax, de cdlre secretariaful acesfuia.

Zz

Art. 12. Convocarea pentru participare la gedin[a Comite
cu documentele prevdzute pentru dezbatere in gedinla
ordinea de zi dupd caz, se transmit membrilor Comitetului,
sau fax, de c[tre secretarl Comitetului, cu cel pulin
inainte de data sedintei.

5 zile

Art.

13. Membrli Comitetului transmit secretarului observaliile asupra
documentelor de discufie, cu cel puJin doud zile lucrdtoare inainte de
data gedin{ei la carc au fost convocafi.

Art. 14. (1) Odat[ cu transmiterea de observafii, conform prevederilor
art.l3, membrii Comitetului pot solicita FMF invitarea la gedinld a
reprezentanlilor unor entitdli publice sau private.

(2) FMF analizeazd solicit[rile membrilor Comitetului qi stabilegte in
timp util, dupd caz, invitalii la gedinfd.
(3) Anunlarea invitafilor, pentru participare la gedinf6, este asiguratd de
secretari af.lJ C omit etului s au pr in int ermediul s e cr etariatului F MF. .

Art. 15. $edinlele Comitetului

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

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

Art. 17. (1) $edinfa

.

Comitetului se inregistreazd, qi se arhiveazd in

format electronic sau pe support de hirtie,

de

cdtre secretarul

Comitetului.
- Problemele de pe ordinea de zi sunt supuse dezbaterTi, fiecare
membru avdnd dreptul sd igi susfin6 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 lu6rii deciziei de a fi sau nu
puse in aplicare.
- Copiile gi extrasele acestora se elibercazd la cerere, numai cu
av intl pre g e dintelui c omitetului.

-

(2) Secretarul Comitetului redacteaz[ procesul verbal
deciziile Comitetului,

in

termen de

trei

zile lucrdtoare

desftqurdrii aqesteia.
(3) Procesul Verbal al gedinlei conline urmdtoarele informalii:
a) obiectul qedinlei;
b) participanfii: membrii prezen[i ai Comitetului, precum 9i invitafii;
c) prezentarea succint[ a dezbaterilor din cadrul gedinfei.
(4) Procesul Verbal gedinlei este semnat de cdtre membrii Comitetului la
urmdtoarea gedinfd.

(5) Membrii Comitetului au acces atdt la arhiva electronicl

a

inregistrdrilor, c6t gi la procesele verbale ale gedinlelor Comitetului tn
c

onformit at e cu pr ev e d er i I e pr ez entului

r e gul

ament

.

1.8. (1) Secretarul Comitetului constituie c6te un dosar pentru
fiecare gedin{a a Comitetului.
(2) Dosarul gedinfei va cuprinde:
a) Convo carea gi ordine a de zi pentru gedinld.
b) Documentele de discutat,in forma supusi dezbatetti.
c) Procesul verbal al gedinfei, semnatdde membrii Comitetului.
d) Corespondenfa cu membrii Comitetului, desfbguratd in legiturd cu

Art.

gedinJa.

e) ingtiinf[rile primite de la membrii Comitetului, privind neparticiparea
la gedinfd.
f) Alte documente relevante privind organizarca gi desfbgurarea gedinfei.
5.

DISPOZITII FINALB

Art.

19. Aprobarea Regulamentului de organizare Si funclionare al
Comitetului economie, precum gi modificarea / completarea unor
prevederi ale acestuia se fac prin decizie a Comitetului Executiv al FMF.
Art.20. Adoptarea si intrarea in vigoare
fost adoptat de cdfte Comitetul Executiv
1) Prezentul
2013.
al FMF la data
2) Prezentul regulament va intra in vigoare Ia data adoptdrii gi se
va aplica tuturor situaliilor dupd aceast[ datd gi de Ia data publicarii pe
site-ul oficial al FMF.
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