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Aprobat la 01 decembrie 2015
prin Hotirirea nr. 175 a
Comitetului Executiv al FMF
b
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REGULAMENT DE ORGANIZARE $I FUNCTIONARE
AL COMITETULUI FAIR PLAY $I RESPONSABILITATE
SOCIALA AI, FMF

1. CADRUL LEGAL
Comitetului fair play
gi responsabilitate social6, denumit in continuare Regulament este emis in
conformitate cu prevederile art.25.2 al statutului Federa{iei Moldovenegti
de Fotbal, gi definegte rolul de comitet permanent cu caracter consultativ
al FMF care este independent fa{[ de alte comitete similare ,este numit gi
se subordoneazd Comitetului Executiv FMF.

Art.

1. Regulamentul de organizare gi func{ionare al

2. MISIUNEA

COMITETULUI CONSULTATIV

Art. 2. (1) Comitetul fair play qi responsabilitate sociald, denumit in
continuare Comitetul, asisti organele de conducere, comitetele, grupurile

de lucru gi colaboratorii FMF in procesul de evaluare fair play gi
responsabilitate sociald in cadrul competiliilor FMF gi stabilirii premiilor
respective.

(2) Comitetul analizeazd Si apreciazd comportamentul de fair play

gi

responsabilitate social6 a tuturor participan{ilor in competiliile fotbalistice
gi implim enteazd prevederile regulamentului de fair play al FMF care are
drept scop incurajarea atitudinilor sportive gi a comportamentului intre
jucdtori, oficiali de echipd gi spectatori, contribuind la creqterea emo{iilor
pozitive a tuturor celor implicali in joc.
(3) AtribuJiile comitetului fair play gi responsabilitate sociald sint:
- acordd consultanJd qi face propuneri cu privire la fixarea unor
cerinle minimale in domeniul fair play gi responsabilitate social5;

-

anali

zeazd comportamentul

fair play gi

activitatea

de

responsabilitate social a cluburilor de fotbal gi altor structure fotbalistice;

-

suprav egheazd

modul de indeplinire a cerinfelor fair play

gi

responsabilitate sociald ;
- colaborcazd, cu organismele na(ionale gi internaJionale din sectorul
fair play gi responsabilitate social[;
analizeazd dezvoltarea sectorului fair play gi responsabilitate
sociala gi face propuneri motivate pentru alinierea la noile ..rin1.;
- elaboreazd programe fair play gi responsabilitate social'a privind
cooperarea eficientd dintre FMF, cluburile, asocia(iile de fotbal gi
alte

-

institu!ii;

- elaboreazd' 9i implementeazd,programe fair play gi responsabilitate
socialS;
- analizeazd subiecte de actualitate din domeniul sdu de competenla;

-

face propuneri pentru modificarea regulamentelor

sportive
aplicabile in domeniul sdu de competenld;
- elaboreazd, Strategia pentru fair play gi responsabilitate social;
-Stabilegte criteriile de fair play qi responsabilitate social;
-Stabilegte scorul total gi clasamentul de fair play gi responsabilitate
social;

-Face propuneri Comitetului Executiv al FMF referitoare Ia
stabilirea gi acordarea premiilor fair play gi responsabilitate social;
-Face statistica fair play gi responsabilitate sociald in fotbalul

moldovenesc;

-Exercitd alte atribuJii potrivit prevederilor Regulamentului Fair
Play al FMF.
3. ORGANIZAREA ACTIVITATII COMITETULUI
Art. 3. (1) Comitetul este format din 3 sau 5 membri, numi{i prin decizia
Comitetului Executiv al FMF la propunerea pregedintelui federa{iei,
secretarului general sau a membrilor Comitetului Executiv al FMF, in
baza convingerilor proprii asupra capacitd[ii gi altor calitali 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. (l) Comitetul este organizat gi func[ioneazd, in conformitate cu

prevederile prezentului

Re gul ament.

(2) Membrii Comitetului sunt obligafi

pdstreze confidenlialitatea
informa{iilor declarate de cdtre FMF ca avdnd caracter confidential.
sd

(3) Fiecare membru al Comitetului

confidenlialitate.

semneazd

un Angajament

de

Art' 5' (1) Conducerea gedin{elor

Comitetului este asiguratd de catre
preqedintele Comitetului care este numit
in aceastd funclie
comitetul Executiv al FMF sau pregedintele FMF pe de cdtre
un termen
determinat sau nedeterminat.
este condusd de cdtre inlocuitorul

gedintele

FMF sau pregedintele

(2) La gedinfele Comitetului participd cel pulin 2
sau 3 membri

ai

Comitetului in dependen(a de num[ru] de membri ai componenfe
i debazd,,
precum 9i responsabilii
proiectelor de ..gi...ntdri supuse
dezbaterii, din cadrul
elor ini{iatoare il, FMF sau alfi
specialigti gi persoane d
e.

Art' 6' (l) Convocarea gedinJelor Comitetului seface de cdtre pregedinte,
prin intermediul secretariatului FMF, in funcJie de necesitate

sau Ia

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 catea preqedintelui comitetului, 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,.
(3) Pregitirea salii de gedin!6, coresponden{a generala gi
arhiva gedin{elor
sunt in responsabilitatea secretarului Comitetului care este
dese*ro] din
rlndul membrilor de cdtre presedinte sau numit direct de Comitetul
Executiv al FMF.

(4) Secretarul Comitetului este asigurat de cdtre secretariatul

responsabilul FMF cu toate cele necesare unei bune activitali.

sau

Art. 7.in func{ie de conlinutul documentelor prevdzut a fi

dezbdtute in
gedinfa Comitetului, acesta prin intermediui secretariatului
FMF,cu
concursul pregedintelui sau secretarului General al FMF, poate
adresa
reprezentan{ilor unor entitdJi, publice sau private propunerea de
participare in calitate de invita(i la gedinfa respe.tiua.

Art. 8. (1) PrezenJa membrilor Comitetului, la gedin{ele la
convocaJi, este obligatorie.

carc au fost

(2) In cazul in care un membru al Comitetului
nu poate participa la o
gedinfd, din motive obiective, el tr:buie
sd il anun(e pe pregedintele sau
secretarul Comitetului, cu minimum24 de ore
inainte de data desfrgurdrii

gedin{ei.

(3) In cazul in care membrul comitetului,
aflat in situaJia prevd zutd,la
alin' (2), solicitd pregedintelui, in scris, particip area
unui inlocuitor,
persoana respectivdva avea calitate r
de invitat.
(4) $edinfa se considerd statutard, lucrativd gi
deliberativ[ dacd sunt
prezen{i minimum 2 memb ri ai Comitetului
din-3 numiyi sau 3 membri ai
clusiv preqedintele ; in caz contrar,

ve la gedinJe, ale unui membru al
Comitetului, pregedintele comitetului poate propune
comitetului
Executiv sau pregedintelui FMF ,.uo.u..u gi inlocuirea
membrului

respectiv.

eficia de decontarea de citre FMF a
n condiliile gi limitele prevdzute de
tului Executiv sau regulamentele
FMF, in cazul in care gedin{a se desftgoard in altd localitate
dec6t in cea
de domiciliu a acestora sau a sediului FMF,.

Art. 10. in

cadrul

r

se d,ezbat, in principal,

in

domeniul fair play gi responsabilitate

gedin{elo
Comiteturui
urmitoarele categorii de documente:

a) proiecte de reglementdri

socialS;
t\
D/ propunen pentru noi reglementdri sau pentru imbu
ndtd[irea normelor
existente;
c) mdsuri gi ac{iuni pe care FMF igi propune s[ le intreprindd,

r

conform

sale,

in vederea realizdrii sau

iecte promovare gi populari zare fair
balul moldovenesc,
d) cadrul de reglementare internaJional gi european in
domeniu I dat,
e)implimentarea unor proiecte de stimuiare qi iolaborare
cu cluburile de
fotbal gi alte asociafii in domeniul fotbalului .
f)implimentarea noilor standarde nafionale gi interna{ionale
in domeniul
fair play gi responsabilitate social[.

4. PROCEDURA DE LUCRU

Art'

11' (1) Programul de reglementdri al FMF,precum
gi eventualele
modificdri sau completdri ale acestuia se transmit
membrilor comitetului,
prin gnj a secretariatului acestuia.

-Actele 9i deciziile Comitetului se transmit
organelor FMF gi altor
institulii prin intermediur Secretari :ului FMF.
(2) Publicarea pe site-ul FMF a u
dezbaterii public e, va fi anunta
telefon sau fax, de c[tre secretari

fax, de cdtre secretarul Comitetului, cu cel pu{in
de data gedinlei.

3

zile lucr5toare inainte

Art. 13. Membrii Comitetului

transmit secretarului observafiile asupra
documentelor de discu{ie, cu cel pulin o zi lucrdtoare
inainte de data
gedinJei la care au fost convocati.

Art'

14' (l) Odat[ cu transmiterea de observafii, conform prevederilor
art'73, membrii Comitetului pot solicita FMF invitarea iu qedin{d
a
reprezentanlilor unor entitdli publice sau private.
(2) FMF analizeaza solicitarile membril or Comitetului gi
stabilegte in
timp util, dupd caz, invitatrii la gedin{a.
(3) Anun[atea invitalilor, pentru participare la gedinJd,
este asiguratd de
secretari atul C omit etului s au prin intermediul s ecr et ari atului
F MF. .

Art. 15. $edinlele Comitetului

se desftgoard in locul, la data gi la ora
stabilite prin convocarea fdcut[ de preqedintele comiteiului.

Art'

16' Daclr. in cadrul gedin(ei Comitetului, este necesard
men{ion area
unor informa{ii, pe care preqedintele Comitetului sau inlocuitorul
acestuia
le declard ca fiind confiden{iale, informatiile respective
vor fi prezentate
exclusiv membril or Comitetului .

Art'

17

' (l) $edinfa Comitetului

se inregistr eazd,gi se arhiveazzi in format
electronic sau pe support de hirtie, de citre secretaru
- Problemele de pe ordinea de zi sunt supuseI Comitetului.
dezbaterii, fiecare
membru avdnd dreptul si igi susJind punctul
vedere.
- Toate propunerile redactate se supun aprobdriideprin
vot deschis.
- Hotdrdrile Comitetului au caracter de const atare,consultativ
sau de
propunere 9i sunt inaintate dupd caz FMF
sau organelor sale in
vederea ludrii deciziei de a fi sau nu puse
in aplicarE.
- Copiile gi extrasele acestora se elibe r"uri la cerere, numai
cu
av izul pre gedintelui comitetului.
(2) Secretarul Comitetului redacteazd, procesul
verbal al gedinJei gi

deciziile Comitetului,

in termen de trei

zile lucrdtoare de
desftgur[rii acesteia.
(3) Procesul verbal al gedinfei con{ine urmitoarele
informa{ii:

la

data

a) obiectul gedinlei;
b) participanfii: membrii prezen[i ai comiteturui,precum
gi invita{ii;
c) prezentarea succintf, a dezbaterilo din cadrut geoinlei. '
d)constatarea fbcutd, propunerile gi deciziile luate.
(4) Procesul Verbal gedinJei este semnat de cdtre
membrii Comitetului la
urmdtoarea gedin[[.

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

inregistrlrilor, cdt gi la procesele verbale ale gedin{elor
Comitetului in

conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art'

18. (1) Secretarul Comitetului constituie cdte un dosar pentru
fiecare
gedin(a a Comitetului.
(2) Dosarul gedin(ei va cuprinde:
a) Convo carea gi ordine a de zipentru gedinfa.
b) Documentele de discutat, in forma
dezbaterii.
c) Procesul verbal al gedinfei, semnata de membrii Comitetului.

irprri

d) Corespondenta cu membrii Comitetului, desfdgur atd, in legdturd

gedinfa.
e) inqtiinfdrile primite de la membrii
la gedinJa.

I)
0

Deciziile
Dectzlile

gi
9i alte

desfdgur area gedin{ei.

cu

comitetului, privind neparticiparea

documente relevante

privind

organizarca

gi

5. DISPOZITTT

FINALE

19' Aprobarea Regulamentului de organizare
4tt'
si funclionare
Comitetului

al

fait play gi responsabilitate social[, precum gi modifi carea
I
completarea unor prevederi ale acestuia se fac prin d,eciz|e
a Comitetului
Executiv al FMF.
Art.20. Adoptarea si intrarea ln vtgoare
I ) Prezentul regulament a fost adoptat
de cdtre Comitetul Executiv
al FMF la data de 0 t.12.2015.
2) Prezentul regulament va intra in vigoare la dataadoptarii gi se
va aplica tuturor situaliilor dup6 aceastd datf,.

