
Aprobat la 2017
prin Hotirirea nr. a
Comitetului Executiv al FMF

REGULAMENT DE ORGANIZARE $I FUNCTIONARE
AL COMITETULUI VETERANI AL FMF

1. CADRUL LEGAL

Art. 1. Regulamentul de organizare qi funclionare al Comitetului Veterani al FMF
denumit in continuare Regulament este emis in conformitate cu prevederile
statutului Federafiei Moldovenegti de Fotbal gi definegte rolul de comitet permanent
cu caracter consultativ al FMF care este independentdfa[d de alte comitete similare,
este numit gi se subordoneazdComitetului Executiv al FMF.

2. MISIUNEA COMITETULUI

Art, 2. (1) Comitetul Veterani (cu caracter consultativ denumitd in continuare
Comitetul, asistd organele de conducere, comisiile, grupurile de lucru gi colaboratorii
FMF in procesul de reglementare, executare sau oricare altd activitate ce {ine de
activitatea Veteranilor din fotbal.

(2) Comitetul analizeazd principalele aspecte ale activitdfli Veteranilor de fotbal qi
elaboreazd strategii pentru dezvoltarea qi popularizarea acestui domeniu, asigurd
elaborarea gi implimentarea proiectelor, stabilind norme qi reglementdri specifice
lor, perfecfioneazd prin actele sale normele existente fdcind propuneri de
imbundtdlire a acestora.
(3) Atribuliile Comitetului Veterani sint:
I. Analiza activitdlii veteranilor de fotbal;
2. Monitorizarca activitdtii veteranilor de fotbal din R.M.
3.Elaborarea gi propunerea de proiecte sociale gi sportive pentru veteranii fotbalului
din R.M.
4.Elaborarea de programe pentru ajutorarea veteranilor de fotbal din R.M.;
5.Elaborarea de programe competilionale pentru veteranii fotbalului din R.M.;
6. Elaborarea actelor qi regulamentelor pentru competi{iile cu participarea
Veteranilor de fotbal; {
7. Alte atribulii acordate de Comitetul Executiv aI FMF sau care ar fi de competenla
Comitetului avind in vedere specificul de activitate.
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3. ORGANIZAREA ACTIVITATII COMITETULUI
Art. 3. (l) Comitetul este format din 5 membri, numili prin decizia Comitetului
Executiv al FMF la propunerea pre$edintelui FMF, secretarului general sau al unui
membru al Comitetului Executiv al FMF, in baza convingerilor proprii asupra
capacitdlii gi altor calitafl profesionale ale acestor persoane.
(2) Fiecare membru aI Comitetului trebuie sd fi activat sau sd activeze in domeniul
fotbalului sau in domeniul aferent activitelii FMF.
Art. 4, (l) Comitetul este organizat gi funclioneazd in conformitate cu prevederile
prezentului Regulament.
(2) Membrii Comite"tului sunt obligali sd pdstreze confidenlialitatea informaliilor
declarate de cdtre FMF ca avdnd caracter confidenlial.
(3) Fiecare membru al Comitetului semneazd la necesitate un Angajament de

confidenlialitate.
Art. 5. (1) Conducerea gedinlelor Comitetului este asiguratd de cdtre pregedintele
Comitetului care este numit in aceastd funclie de cdtre Comitetul Executiv al FMF
sau pre$edintele FMF pe un termen determinat sau nedeterminat.
In absenla pregedintelui, gedinla este condusd de cdtre inlocuitorul acestuia
desemnat de cdtre preqedintele FMF sau pregedintele Comitetului.
(2) La gedinlele Comitetului participd cel pu{in 3 membri ai Comitetului in
dependenla de numdrul de membri ai componenlei debazd, precum gi responsabilii
cu elaborarea proiectelor de reglementdri supuse dezbaterii, din cadrul
compartimentelor iniliatoare ale FMF sau alli specialiqti qi 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 reuneqte de reguld trimestrial sau in alt mod stabilit de Comitetul
Executiv FMF, in sesiuni ordinare gi in sesiuni extraordinare, la convocarea
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) Pregdtirea sdlii de qedin{d, corespondenla generald qi arhiva qedin{elor sunt in

responsabilitatea secretarului Comitetului care este desemnat din rindul membrilor
de cdtre preSedinte .
(4) Secretarul Comitetului este asigurat de cdtre secretariatul sau responsabilul FMF
cu toate cele necesare unei bune activitali.
Art. 7. in funclie de conJinutul documentelor prevdzut a fi dezbdtute in gedinla
Comitetului, acestaprin intermediul secretariatului FMF, cu concursul pregedintelui
sau secretarului General al FMF, poate adresa reprezentan{ilor unor entiteli, publice
sau private propunerea de participare in calitate de invitali la qedinla respectivd.
Art. 8. (1) Prezenla membrllor Comitetului,la qedinlele la care au fost convocali,
este obligatorie.
(2) In cazul in care un membru al Comitetului nu poate participa la o qedinld, din

motive obiective, el trebuie sd il anunle pe pregedintele sau secretarul Comitetului,
cu minimum24 de ore inainte de data desfrqurdrii gedinfei.
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(4) $edinfa se considerd statut ard,, lucrativd qi deliberati vd dacd sunt prezen{i
minimum 3 membri ai Comitetului din 5 membii numili, inclusiv preqedintele ; incaz contrar, gedinla se reprogrameazd.
(5) In cazul a 5 absenle consecutive la gedinfe, ale unui membru al Comitetului,

pregedintele Comitetului poate propune Comitetului Executiv sau pregedintelui FMF
revocarea qi inlocuirea membrului respectiv.

Art' 9' Membrii Comitetului potbeneficia de decont area decdtre FMF a cheltuielilor
de deplasare gi Qazare, in condiliile qi limitele prevdzute de legislat ia nalionald,,
decizia Comitetului Executiv sau regulamentele FMF, in cazul In .ur. gedinla se
desfrgoard in altd localitate decdt in cea de domiciliu a acestora sau a sediului FMF.

Art' 10. in cadrul gedinlelor Comitetului se d,ezbat,toate subiectele abordate ce linde activitatea veteranilor de fotbal din Republica Moldova.

4. PROCEDURA DE LUCRU

(3) In cantl in care membrul Comitetului,
solicitd pregedintelui, in scris, participarea
avea calitatea de invitat.

aflat in situa{ia prevdzutd la alin. (2),
unui inlocuitor, persoana respectivd va

qi eventualele modifi cdri
Comitetului, prin grija

Art. 11. (1) Programul de reglementdri al FMF, precum
sau completdri ale acestuia se transmit membrilor
secretariatului acestuia.
-Actele gi deciziile Comitetului se transmit organelor FMF gi altor institufii prin
intermediul Secretariatului FMF.
(2) Publicarea pe site-ul FMF a unor proiecte de reglementdri, supuse dezbaterii

publice, va fi anunlatd membrilor Comitetului, prin e-mail,telefon sau fax, de cdtre
secretariatul acestuia.
Art' t2' Convocarea pentru participare la qedinla Comitetului, impreun6 cu
documentele prevdzute pentru d,ezbateie in qedinla respectivd gi ordin.u'd. zi dupd
caz' se transmit membrilor Comitetului, prin e-mail sau fax, de cdtre secretarul
Comitetului, cu cel pufin 3 zile lucrdtoare inainte de data qediniei.
Art' l3' Membrii Comitetului transmit secretarului observaliile asupra
documentelor de discu{ie, cu cel pu{in o zi lucrdtoare inainte de data gedinlei la care
au fost convocali.
Art' 14' (1) Odatd cu transmiterea de observalii, conforrn prevederilor art.I3,
membrii Comitetului pot solicita FMF invitarea la qedinfd u ,ipr"t"ntanlilor unor
entitdti publice sau private.
(2) FMF analizeazd solicitdrile memb rilor Comitetului gi stabileqte in timp util, dupd

caz, rnvita{ii la gedin{6. ,
(3) Anunfarea invitalilor, pentru participare la gedinfd, este asigurata de secretariatul
comitetului sau prin intermediur secretariatului FMF.
Art' 15' $edin{ele Comitetului se desfdqoar[ in locul ,la datagi la ora stabilite prin
convocarea fdcutd de preqedintele Comitetului.
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