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REGULAMENT DE ORGANIZARE $I FUNCTIONARE
AL COMITETULUI DE FOTBAL DE MASA (GRASSROOTS)

1..

CADRUL LEGAL

Art. L. Regulamentul de organizare gi funclionare al Comitetului
consultativ fotbal de masa (grassroots), denumit in continuare
Regulament este emis in conformitate cu prevederile art.25.1 al statutului
Federaliei Moldovenegti de Fotbal gi defineqte rolul de comitet permanent
cu caracter consultativ al FMF care este independent fala de alte comitete
similare ,este numit gi se subordoneazd Comitetului Executiv FMF.
2. MISIUNEA

COMITETULUI CONSULTATIV

Art. 2. (l) Comitetul (cu caracter consultativ) fotbal de masa (grassroots),
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
dezvoltdrii , promov[rii gi popularizdrii fotbalului de masd, in scopul
funcliondrii in condilii de eficienld maximS, transparenld, mobilitate,
progres, perfec{ionare, actualizare gi diversificare a acestui domeniu.

(2) Comitetul asiguri armonizareanormativd, tehnicd, metodic[ gi de altd
naturd a fotbalului moldovenesc de masa cu cele ale FIFA , UEFA,
Comitetului Internajional gi Nalional Olimpic, legisla{ia na{ionald, in
domeniul sportului , evalteazd, schimbdrile din fotbalul nalional gi
internalional , face propuneri de imbun[tdtire a acestora.

\,

(3) Atribuliile comitetului fotbal de masa (grassroots) sint:
sd
3. 1 . Comitetul fotbal de masd (grassroots) al FMF are obligatia
urm[reasc[ gi sd contribuie Ia realizarea obiectivelor din Programul de
Dezvgltar. u fotbulului de mas6, specifice domeniului s[u de activitate,
stabilite de Congresul,Comitetul Executiv sau pre$edintele FMF.

3.2 urm[rlgte modul in care membrii, substructurile 9i loturile
naJionale ale pMp, aclioneazd pentru aplicarea prevederilor Strategiei

generale de organ izare gi dezvoltare a fotbalului de masd din Republica

a planurilor de activitate pe termen mediu 9i scurt, a
politicilor in domeniu prin implementarga in programele proprii de

Moldova,
activitate;

elaboreaza 9i pre zintd spre aprobare Comitetului Executiv al
FMF proiecte de acte normative qi norme privind organlzarea 9i
dezvoltarea activitAfli fotbalistice de mas6;
3.4 colaboreazd la elaborafea normelor de folosire a mijloacelor
materiale gi de reglementare a unor probleme financiare in activitatea
sportivd, in limitele sale de competen!6;
3.5 coIaborcaz1, la fundamentarca gi elaborarea de proiecte
referitoare la fotbalul de mas6, in limitele sale de competenld;
indicatorii programului
3.6 propune scopul, obiectivele
,,Dezvol tareaFotbalului Moldovenesc de mas6";
analiza
3.7 realizeazd, anual evidenla sinteza, raportarea
indicatorilor gi obiectivelor programelor ce sunt aprobate gi se afld in curs
de executare;
3.8 propune |a solicitare membrilorFMF gi a altor asocialii de profil
proiecte gi iecomanddri cu privire la dezvoltarca fotbalului de masl
3

.3

gi

,

9i

(grassroots);
3.9 colab oreazdla solulionareapetiliilor gi solicitdrilor de informalii

de interes public adresate Comitetului, care vizeazd sfera sa de
competen!6;

3.10 exercit[ supravegherea gi controlul, in limitele prevederilor
normative in vigout. ul. FMF asupra activitSlii in domeniul dezvoltdrii
fotbalului de masd a membrilor s[i;
3.1 I intocmegte si prez\ntd spre aprobare propuneri privind
evaluarea gi evidenla anuala a parcursului activitdlii in fotbalul de masl a
cluburilor de fotbal;
3.12 prezintdpropuneri in legdturd cu imbundt[lirea programului de
dezvoltare a fotbaiului de mas[ a cluburilor de fotbal gi asociaJiilor
regionale, raionale gi municipale de fotbal;

/

3.13 intocmegte, analizeazd, gi actualizeazd,, periodic, evidenla
numdrului de cluburi de fotbal, jucdtorilor de fotbal gi al altor persoane
juridice care au drept scop gi obiectiv practicarea, popularizarea,
promovarea gi denoltarea fotbalului in masd, precum gi dotdrile acestora
ce tin de infrastructur[;
3.14 intocmegte qi prezintd propuneri pentru stabilirea criteriilor de
apreciere a activitdfli gi evoluJiei cluburilor de fotbal in masd, jucdtorilor
de fotbal gi altor persoane care practic[ activitatea fotbalistica;
3.15 participd la controalele gi inspecliile ce lin de infrastructurd gi
alte domenii ale fotbalului de mas6, pe care le efe ctteazd" comitetele
FMF, la cluburile de fotbal pentru a se documenta cu situaliile reale din

teritoriu;

3.16 consult[ gi elaboreazd, recomanddri, in limitele sale de
competenld, pentru organizarea gi participarea la diferite proiecte,

programe, competiliilor interne gi internalionale oficiale ce lin de fotbalul

in masd, pe teritoriul R.M.;
3.17 participd, in limitele sale de competen\d,, la fundamentarea,
elaborarea gi stabilirea normelor privind formarea, perfec{ionarea gi
promovar ea participanlilor la procesul fotbalistic in mas6;
3.18 urmdregte derularea, realizeazd, evaluarea gi face propuneri
pentru optimizarea programelor sportive ale FMF ce {in de fotbalul'in
mas[;
3.I9 analizeazd, gi avizeazd, solicitlrile privind modificarea
strategiilor de dezvoltare ale fotbalului de mas[;
3.20 face propuneri cu privire La dezvoltarea relaJiilor interna{ionale
in domeniul fotbalului de mas6;
3.21colaboreazd, cu celelalte comitete ale FMF;
3.22 participd Ia solicitare la elaborarea gi avizarea internd a
proiectelor de acte normative ce lin de fotbalul de masd;
3.23 organizeazd Si realizeazd un schimb continuu de idei qi acJiuni

privind procesul de dezvoltare a fotbalului de

mas6;
3.24 propune soluJii de imbundtd\ire a activitafi fotbalistice de
masd prin utilizarea eficientd
resurselor materiale
umane;

a

gi

3.25 face propuneri pentru stabilirea strategiei de dezvoltare
fotbalului

a

masa;
3.26 susline organizarea in comun a unor manifestdri gtiin{ifice gi de
cercetare
domeniul
dezvoltdrii fotbalului
masd:
de

in

de

de

3.27 indeplinegte alte sarcini ce

i se repartizeazd, in limita

prevederilor statutare gi regulamentare in vigoare.
3. ORGANIZAREA

ACTIVITATII COMITETULUI

Art. 3. (1) Comitetul este format din 6 membri, numili prin decizia
Comitetului Executiv aI F'MF la propunerea pregedintelui federaliei,
secretarului general sau al unui membru al Comitetului Executiv al FMF,
baza convingerilor proprii asupra capacitdlii gi altor calitafl
profesionale ale acestor persoane.

in

(2) Fiecare membru al Comitetului trebuie sd activeze sau sd fi activat in
domeniul fotbalului.
Art. 4. (1) Comitetul este organizat gi funcli oneazd in conformitate cu
prevederile prezentului Regulament.
(2) Membrii Comitetului sunt obligali sd pistreze confidenJialitatea
informaJiilor declarate de cdtre FMF ca avdnd caracter confidenlial.

(3) Fiecare membru al Comitetului semneaz[ un Angaiament

de

confidenlialitate.

Art. 5. (1) Conducerea gedinlelor Comitetului este asiguratd de cd.tre

pregedintele Comitetului care este numit in aceast[ funclie de cdtre
Comitetul Executiv aI FMF sau pregedintele FMF pe un termen
determinat sau nedeterminat.
in absenla pregedintelui, gedinla este condus[ de cdtre inlocuitorul

acestuia desemnat

de cdtre pregedintele FMF sau pregedintele

Comitetului.

(2)La gedinlele Comitetului participd cel pulin 3 membri ai Comitetului,
precum gi responsabilii cu elaborareaproiectelor de reglementdri supuse
dezbaterii, din cadrul compartimentelor iniJiatoare ale FMF sau alli
specialigti gi persoane dupd necesitate.

Art.6. (1) Convocarea gedin!e\or Comitetului se face de cdtre preqedinte,
prin intermediul secretariatului FMF, in funclie de necesitate sau la
solicitarea organelor de conducere ale FMF.

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 tmprejur[rile gi la
solicitarea Comitetului Executiv sau a preqedintelui FMF.

(2) Comitetul

se reunegte de reguld

(3) Pregatirea sdlii de gedin![, corespondenJa generald qi arhiva qedinlelor
sunt in responsabilitatea secretarului Comitetului care este desemnat din
rtndul membrilor de cdtre preSedinte .

(4) Secretarul Comitetului este asigurat de c[tre secretariatul

sau

responsabilul FMF cu toate cele necesare unei bune activitali.

Art. 7. in funclie de conlinutul documentelor prev dntt a fi dezbitute in
gedinla Comitetului, acesta prin intermediul secretariatului FMF, cu
concursul pregedintelui sau secretarului General al FMF, poate adresa

reprezentanlilor unor entitdJi, publice sau private propunerea de
participare in calitate de invitali la gedinla respectiv[.

Art. S.(1) Prezen\amembrilor Comitetului,la gedinlele la care au fost
convocali, este obligatorie.
care un membru al Comitetului nu poate participa la o
gedinJd, din motive obiective, el trebuie sd il anunle pe pre$edintele sau
secretarul Comitetului, cu minimum24 de ore inainte de data desfbqurdrii
pedinlei.

(2)

in

cazul

in

(3) in cazul in care membrul Comitetului, aflat in situalia prevdzutl la
alin. (2), solicitd pregedintelui, in scris, participarea unui inlocuitor,
persoana respectivdva avea calitatea de invitat.

(4) $edinla se consider[ statutard, lucrativd gi deliberativ[ dac[

sunt

ptrezen\iminimum 3 membri ai Comitetului din 5 membri numili, inclusiv
pregedintele ; in caz contrar, gedinla se reprogrameazd,

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

Art. 9. Membrii Comitetului pot beneficia de decontarea de c[tre FMF a
cheltuielilor de deplasare gi cazare, in condiliile gi limitele prevdzute de
legisla{ia naJionald, decizia Comitetului Executiv sau regulamentele
FMF, in cazul in care gedinJa se desfbgoar[ in altl localitate decdt in cea
de domiciliu a acestora sau a sediului FMF.

Art. i0. in cadrul gedinJelor Comitetului se dezbat, in

principal,

urmdtoarele categorii de documente:
a) proiecte de reglementdri de interes general gi cu impact major asupra
fotbalului naJional gi internalional;
b) propuneri pentru noi reglementdri sau pentru imbun[td\irea celor
existente;
c) mdsuri gi ac{iuni pe care FMF igi propune sd le intreprindd, conform
competenlelor gi responsabilita{ilor sale, in vederea punerii in practic[ a
strategiei gi a politicii nalionale gi regionale de dezvoltare in domeniul
fotbalului de mas[.
d) cadrul de reglementare internafional gi european domeniul
dezvoltdrii fotbalului de mas6.
e)alte acte, proiecte, programe gi recomanddri ce Jin de fotbalul de masa;

in

4. PROCEDURA DE LUCRU

Art. 11. (1) Programul de reglementdri al FMF, precum qi eventualele
modific[ri sau completdri ale acestuia
prin grija secretariatului acestuia.

se

transmit membrilor Comitetului,

-Actele qi deciziile Comitetului se transmit organelor FMF gi altor
institulii prin intermediul Secretariatului FMF.
(2) Publicarea pe site-ul FMF a unor proiecte de reglementlri, supuse
dezbaterii publice, va fi anunlatd membrilor Comitetului, prin email,telefon sau fax, de cdtre secretariatul acestuia.

Art. 12. Convocarea pentru participare la gedinta Comitetului, impreun[
cu documentele prevdzute pentru dezbaterc in gedinJa respectivd gi
ordinea de zi dupd caz, se transmit membril or Comitetului, prin e-mail sau
fax, de cdtre secretarl Comitetului, cucel putin 5 zlle lucrdtoare inainte de
data gedintei.

secretarului observaJiile asupra
documentelor de disculie, cu cel pulin doud zile lucrdtoare inainte de data
gedinlei la care au fost convocali.

Art. 13. Membrii Comitetului transmit

prevederilor
invitarea la gedinJd a

Art. 14. (1) Odata cu transmiterea de observa{ii, conform
art.13, membrii Comitetului pot solicita FMF
reprezentanlilor unor entitfii publice sau private.

(2) FMF analizeazi solicitdrile membril or Comitetului qi stabileqte in
timp util, dupd caz, invitalii la gedin!6.
(3) Anun!area invitalilor, pentru participare la gedinld, este asigurat[ de
secretari atul C omit etului s au prin intermediul s e cr etar iatului F MF. .
se desfdgoard in locul, la data 9i la ora
stabilite prin convocarea fbcutd de pregedintele Comitetului.

Art. 15. $edinlele Comitetului

16.Dacd,. in cadrul gedinlei Comitetului, este necesarf, menlionarea
unor informalii, pe care pregedintele Comitetului sau inlocuitorul acestuia
|e declarL ca fiind confidenliale, informaliile respective vor fi prezentate
exclusiv membril or Comitetului .

Art.

17. (1) $edinla 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 aprobdrii prin vot deschis.
Hotdrdrile Comitetului au caracter consultativ gi sunt inaintate FMF
sau organelor sale in vederea ludrii deciziei de a fi sau nu puse in

Art.

-

-

aplicare.

- Copiile gi extrasele acestora se elibereazd la cerere, numai cu
avizul pre gedintelui comitetului.

(2) Secretarul Comitetului
deciziile Comitetului,
desftgurdrii acesteia.

redacteazd procesul verbal

al gedinJei 9i

in termen de trei zile lucrdtoare de la

data

(3) Procesul Verbal al gedinlei conline urmdtoarele informalii:
a) obiectul gedin{ei;
b) participanlii: membrii prezenli ai Comitetului, precum gi invitalii;
c) prezentarea succint[ a dezbaterilor din cadrul gedinlei.
(4) Procesul Verbal gedinJei este semnat de c[tre membrii Comitetului Ia
urmitoarea gedin!6.

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

inregistrdrilor, cdt gi la procesele verbale ale gedinlelor Comitetului tn
co

nfo r m it at e c u pr ev e der il e pr ez entului r e gul ament

.

Art.

18. (1) Secretarul Comitetului constituie cAte un dosar pentru fiecare
gedinld a Comitetului.

(2) Dosarul gedinlei va cuprinde:
a) Convo carea gi ordine a de zi pentru gedin!6.
b) Documentele de discutat, in forma supus[ dezbaterii.
c) Procesul verbal al gedinlei, semnatd de membrii Comitetului.
d) Corespondenla cu membrii Comitetului, desfdguratd in legdtur[ cu
qedin{a.

e) ingtiin(arile primite de la membrii Comitetului, privind neparticiparea
la qedinJd.
f) Alte documente relevante privind organizarea gi desfbgurarea gedinlei.

s.

DrsPozrTrr FTNALE

Art.

19. Aprobarea Regulamentului de organizare Si funclionare al
Comitetului consultativ fotbal de masa (grassroots), precum gi
modificarea / completarea unor prevederi ale acestuia se fac prin decizie
a Comitetului Executiv al FMF.
Art.20. Adoptarea si intrarea in vigoare
1) Prezentul regulament a fost adoptat de c[tre Comitetul Executiv
2017 .
al FMF la data
2) Prezentul regulament va intra in vigoare la data adoptdrii gi se
va aplica tuturor situaliilor dupi aceasti datd.

de

