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Comitetului Executiv al FMF

REGULAMENT DE ORGANIZARE $I FUNCTIONA
AI COMITETULUI MASS.MEDIA $I POPULA
FOTBAL AL FMF

1. CADRUL LEGAL

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

consultativ mass media gi populaizarc fotbal, denumit in continuare
Regulament este emis in conformitate cu prevederile art. 25.1 al
statutului Federaliei Moldovenegti de Fotbal gi definegte rolul de comitet
pennanent cu caracter consultativ al FMF care este independent fa[d, de
alte comitete similare ,este numit gi se subordoneazd Comitetului
Executiv FMF.
2. MISIUNEA

COMITETULUI CONSULTATIV

Art. 2. (1) Comitetul (cu caracter consultativ) mass media gi
popularizare 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 line de
domeniul mass-media gi popularizare fotbal.
(2) Comitetul analizeazd, principalele aspecte ale activitdfli mass media

in domeniul fotbalistic ai elaboreazd, strategii pentru denoltuea

qi

popularizarea acestui domeniu, asigur[ elaborarea gi implimentarca
proiectelor, stabilind nofine qi reglementdri specifice lor, perfe ctioneazd
prin actele sale normele existente ficind propuneri de imbundtdlire a
acestora.

(3) Atribufiile comitetului mass media gi popularizare fotbal sint:
- acordd consultanld cu privire la ftxarca unor cerinle minimale in vederea
colabordrii cu mass-media:

- acorde consultan!5 cu privire la condiliile minimale impuse
media in legdturi cu competiliile organizate de FMF;
- elaboreazd propuneri cu privire la publicaliile FMF gi oferd
privire la conceptul editorial gi conlinut;
- supravegheazd modul de pregdtire gi emitere a acreditdrilor pentru presi la
evenimentele organizate de FMF;
- colaboreazd cu organismele nalionale qi internalionale din sectorul media;
- analizeazd" dezvoltarea sectorului media gi face propuneri motivate pentru
alinierea la noile tehnologii gi cerinle media;
elaboreazd programe privind cooperarea eficientd dintre FMF gi alte

-

institulii;
- asigurd dez:roltarea relaliilor dintre FMF gi instituliile mass-media;
- elaboreazd gi implementeazd"programe de popularizare a fotbalului;
- elaboreazd, gi implementeazd programe pentru cregterea nivelului
informativ despre fotbal;
- analizeazd subiecte de actualitate din domeniul sdu de competenfd;
- face propuneri pentru modificarea regulamentelor sportive aplicabile in
domeniul sdu de competen!6;
- el ab orea zd SI ategi a pentru p opularizarea fotb alului.

ACTIVITATII COMITETULUI
Art. 3. (1) Comitetul este format din 3 sau 5 membri, numifi prin
decizia Comitetului Executiv al FMF la propunerea preqedintelui
federaJiei, secretarului general sau al unui membru al Comitetului
3. ORGANIZAREA

Executiv al FMF, inbaza convingerilor proprii asupra capacitdlii qi altor
calitAf profe sionale ale ace stor p erso ane.
(2) Fiecare membru al Comitetului trebuie sd fie angajat in statele de
personal al FMF sau sA activeze in domeniul fotbalului, in special in
asociaJii raionale sau cluburi de fotbal.

Art. 4. (1) Comitetul este organizat gi funcli oneazd, in conformitate cu
prevederile prezentului Regulament.

(2) Membrii Comitetului sunt obligali sd pdstreze confiden[ialitatea
informafiilor declarate de cdtre FMF ca avand caracter confidenlial.
(3) Fiecare membru al Comitetului semneazd un Angajament de
confiden[ialitate.

Art. 5. (1) Conducerea gedinfelor Comitetului

este asigurat[ de cdtre

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

In

absenfa pregedintelui, gedinfa este condusd de
acestuia desemnat de c[tre pregedintele FMF
Comitetului.
(2) La gedinfele Comitetului participd cel pu[in 2 sau 3 memUii ai
Comitetului in dependen{[ de numdrul de membri ai componenlei de
bazd,, precum gi responsabilii cu elaborarea proiectelor de reglementlri
supuse dezbaterii, din cadrul compartimentelor iniliatoare ale FMF sau
alli specialigti gi persoane dupd necesitate.

Art. 6. (1) Convocarea gedinlelor Comitetului se face de cdtre
pregedinte, prin intermediul secretariatului FMF, in funclie de necesitate
sau la solicitarea organelor de conducere ale FMF.
(2) Comitetul se reunegte de reguld trimestrial sau in alt mod stabilit de
Comitetul Executiv FMF, in sesiuni ordinare qi in sesiuni extraordinare ,
la convo carea pregedintelui 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) Pregdtirea sdlii de gedinf[, corespondenfa general[ gi arhiva
gedinlelor 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 activitdfi.

Art. 7.in funcfie

de conlinutul documentelor prevdzut

afi

dezbdtute in

gedinfa Comitetului, acesta prin intermediul secretariatului FMF,cu
concursul preqedintelui sau secretarului General al FMF, poate adresa
reprezentanlilor unor entit{i, publice sau private propunerea de
participare in calitate de invitafi la qedinfa respectivd.

Art. 8. (1) Prezenla membrilor Comitetului, la gedinlele la ca.re au fost
convocafi, este obligatorie.
(2) In cantl in care un membru al Comitetului nu poate participa la o
qedinf[, din motive obiective, el trebuie sb il anunfe pe pre$edintele sau
secretarul Comitetului, cu minimum 24 de ore inainte de data
desfdqurarii gedinfei.
(3) In cazul in care membrul Comitetului, aflat in situa{ia prevdzutd la
alin. (2), solicitd pregedintelui, in scris, participarea unui inlocuitor,
persoana respeotivdva ayaa calitatea de invitat.

(4) $edinfa se considerr statutari, lucrativ[ gi deliberativ
prezenfi minimum 2 membri ai Comitetului din 3 numili rar$
ai Comitetului din 5 membri numili, inclusiv pregedintele
contrar, gedinfa se reprogrameazd.
(5) In'cazul a 3 absenfe consecutive

la gedinle, ale unui membru al
comitetului, pregedintele comitetului poate propune Comitetului
Executiv sau pregedintelui FMF revocarea gi inlocuirea membrului
respectlv.
Art. 9. Membrii Comitetului pot beneficia de decontareade cdtre FMF a
cheltuielilor de deplasar e Si cazare, in condiliile gi limitele prev dzute de

legislafia nafionald decizia Comitetului Executiv sau regulamentele
FMF, in canil in care gedinJa se desftgoard in altdlocalitate decdt in cea
de domiciliu a acestora sau a sediului FMF.

Art. 10. in

cadrul gedinlelor Comitetului se dezbat,

in principal,

urmdtoarele categorii de documente:

a) proiecte de reglementdri

in domeniul

mass media fotbalistice gi

popularizdrii fotbalului in RM.;
b) propuneri pentru noi reglementdri sau pentru imbunitd[ireanormelor
existente;
c) mdsuri gi acfiuni pe care FMF igi propune s[ le intreprindd, conform

competen{elor gi responsabilitalilor sale, in vederea realizdrii sau
implimentdrii noilor strategii gi proiecte promovare gi popul wizarc a
fotbalului mo ldovene s c,
d) cadrul de reglementare internaJional gi european in domeniul dat,
e)implimentarea unor proiecte de stimulare gi colaborare cu mass-media
in domeniul fotbalului .
f)implimentarea noilor standarde internafionale in domeniu.
4. PROCEDURA DE LUCRU

Art. 11. (1) Programul de reglementdri al FMF, precum gi eventualele
modificdri sau completdri ale acestuia se transmit membrilor
prin grij a s e cretariafu lui ac e stuia.
-Actele qi deciziile Comitetului se transmit organelor FMF gi altor
instituJii prin intermediul Secretariatului FMF.
(2) Publicarea pe site-ul FMF a unor proiecte de reglementiri, supuse
dezbatefii publice, ya n anunlatd membrilor comitetului, prin email,telefon sau fax, de cdtre secretariaful acesfuia.
C o mit et ul ui,

Art. 12. Convocarea pentru participare la gedin[a Comitetul
cu documentele prevdztte pentru dezbatere in gedin{a
ordinea de zi dupa caz, se transmit membril or Comitetului
sau fax, de cdtre secretarl Comitetului, cu cel pufin 5 zile lucrdtoare
inainte de data gedinlei.

Art. 13. Membri Comitetului tansmit secretarului observafiile asupra
documentelor de discu{ie, cu cel pu{in doud zile lucrdtoare inainte de
data gedinlei la carc au fost convocati.

Art. 14. (1) Odatd cu transmiterea de observalii, conform prevederilor
art.l3, membrii Comitetului pot solicita FMF invitarea Ia qedin{d

a

rcprezentanlilor unor entit[Ji publice sau private.
(2) FMF analizeazd solicitdrile membril or Comitetului gi stabileqte in
timp util, dupd caz, invitafii la gedin![.
(3) Anun\arca invitaJilor, pentru participare la gedinf6, este asiguratd de
secretari atul C omit etului s au prin intermediul s ecr et ar i atului F MF. .

Art. 15. $edinfele Comitetului

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

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

.

Art. 17. (1) $edinfa Comitetului se inregistreazd gi se arhiveazd in
format electronic sau pe support de hirtie, de cdtre secretarul
Comitetului.
Problemele de pe ordinea de zi sunt supuse dezbaterii, fiecare
membru avAnd dreptul sd igi suslind punctul de vedere.
Toate propunerile redactate se supun aprob6rii prin vot deschis.
Hotdr6rile 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 e dintelui c omitetului.

-

-

@

Secretarul comitetului redacteazd procesul verbal al
deciziile comitetului, in termen de trei zile lucrdtoare
desftqur5rii acesteia.
(3) Procesul Verbal ar gedinJei conJine urm[toarele informa{ii:
a) obiectul gedinJei;
b) participanfii: membrii prezenli ai Comitetului,precum gi invitalii;
c) prezentarea succintd a dezbaterilor din cadrul gedinfei.
(4) Procesul Verbal qedinlei este semnat de cdtre membrii Comitetului la
urmdtoarea gedinJd.

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

inregistrdrilor, cAt gi la procesele verbale ale gedinfelor Comitetului in
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 gedinfd a Comitetului.
(2) Dosarul qedin{ei va cuprinde:
a) Convocarea gi ordinea de zipentru gedinfd.
b) Documentele de discutat,informa supus[ dezbaterii.
c) Procesul verbal al gedinfei, semnatd de membrii Comitetului.
d) Corespondenfa cu membrii Comitetului, desfrguratd in legltur6 cu
gedinfa.

e) Ingtiinldrile primite de la membrii Comitetului, privind neparticiparea
la qedinf[.
f) Alte documente relevante privind organizarea gi desftgurarea gedin{ei.
5. DTSPOZLTLT

FINALE

Art. 19. Aprobarea Regulamentului de organizare Si funclionare al

Comitetului mass medio Si popularizare fotbal, precum gi modificarea I
completarea unor prevederi ale acestuia se fac prin decizie a Comitetului
Executiv al FMF.
Art.20. Adoptarea si intrarea in vigoare

2) Prezentul regulament va intra in vigoare la data adoptdrii gi se
va aplica tuturor situa{iilor dupd aceastd datdgi de la data publicarii pe
site-ul oficial al FMF.

