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REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A
COMITETELOR PERMANENTE ȘI AD-HOC

EDIȚIA 2022

Preambul
Regulamentul de organizare și funcționare a comitetelor permanente și ad-hoc (în continuare
- Regulament ) este aprobat în baza articolului 25 și 47 ale Statutului FMF.
Capitolul I Dispoziții generale
Articolul 1. Domeniul de aplicare
1. Prezentul Regulament reglementează organizarea și funcționarea următoarelor
comitete permanente:
a. Comitetul de Organizare a Competițiilor;
b. Comitetul Grassroots;
c. Comitetul de Arbitri;
d. Comitetele ad-hoc;
e. Alte comitete permanente;
2. Prezentul Regulament nu se aplică Comitetului de Arbitri și Organelor de Licențiere a
cluburilor, care își desfășoară activitatea în baza Statutului FMF și a propriilor
regulamente.
3. Comitetele permanente și ad-hoc (în continuare - Comitete) sunt organe cu rol de
consiliere și asistare a Comitetului Executiv și Secretarului General în îndeplinirea
atribuțiilor sale.

Articolul 2. Constituire
1. Comitetele permanente și ad-hoc sunt compuse din președinte, vicepreședinte și trei
membri.
2. Membrii Comitetelor sunt numiți de Comitetul Executiv la propunerea Președintelui
FMF, a altui membru al Comitetului Executiv sau a unui Membru. Comitetul Executiv
va garanta o reprezentare adecvată a femeilor și a altor stakeholderi (părți interesate)
în Comitete. Președinții, vicepreședinții și membrii Comitetelor sunt numiți pentru o
perioadă de patru ani.
3. Președinții, vicepreședinții și membrii Comitetelor pot fi membri ai Comitetului
Executiv. Ei pot fi numiți sau demiși de Comitetul Executiv în orice moment, fără
aprobarea Congresului.
4. Președinții Comitetelor sunt numiți fără nici o influență externă nejustificată și în
conformitate cu procedurile descrise de prezentul Regulament și Statutul FMF.

Președinții comitetelor nu pot fi persoanele, care sunt sau au fost anterior găsiți
vinovați de vreo încălcare, care este incompatibilă cu funcția pentru care sunt propuși,
cum ar fi privarea de dreptul de a deține o funcție.
5. Comitetul Executiv al FMF poate constitui la propunerea unui membru al Comitetului
Executiv alte comitete permanente și ad-hoc, dacă consideră necesar.

Articolul 3. Secretariat
1. Lucrările de secretariat în cadrul comitetelor sunt organizate de Secretariatul FMF.
2. Corespondența se efectuează prin intermediul tuturor mijloacelor de comunicare
disponibile (scrisori, fax, email etc.).
3. Agenda și materialele sunt transmise membrilor în timp util.
Articolul 4. Ședințe
1. Fiecare președinte stabilește datele ședințelor în colaborare cu Secretariatul General,
dar nu mai rar decât o dată la trei luni și se asigură că toate sarcinile sunt îndeplinite
și raportează Comitetului Executiv. Președintele poate convoca comitetul ori de câte
ori este necesar. Membrii Comitetelor sunt anunțați cu cel puțin 3 zile până la data
ședinței sau în caz de urgență – cât de curând posibil.
2. În absența președintelui, ședința este convocată și condusă de către vicepreședinte
Comitetului.
3. Ședințele pot avea loc cu prezență fizică (offline) sau prin videoconferință (online).
4. Fiecare președinte va reprezenta comitetul permanent și va desfășura activitatea în
baza prezentului Regulament și conduce activitatea Comitetelor permanente ale
FMF.
5. Ședințele comitetelor sunt deliberative dacă la ședință participă cel puțin trei membri.
În cazul in care, un membru nu poate participa la ședință din motive întemeiate, el
trebuie să anunțe președintele sau secretarul general al FMF, cu minimum 24 de ore
înainte de data desfășurării ședinței.
6. Membrii Comitetelor pot beneficia de cheltuieli de transport, alimentare și/sau cazare,
în condițiile și limitele prevăzute de legislația națională și bugetului FMF.

Articolul 5. Decizii
1. Deciziile Comitetelor sunt adoptate cu votul majorității simple (50+1) din numărul celor
prezenți. În caz de paritate de voturi, votul președintelui este decisiv.
2. Președinții comitetelor permanente și ad-hoc trebuie să se retragă din dezbateri și de
la luarea unei decizii, dacă există vreun risc sau probabilitatea unui conflict de interese
și trebuie să cunoască întotdeauna și să respecte dispozițiile relevante ale Codului
de etică și/sau disciplină al FIFA, UEFA și FMF, privind conflictele de interese și săși ajusteze conduita după caz, dar fără a se limita la: abținerea de la îndeplinirea
atribuțiilor sale, notificarea despre un potențial conflict de interese, etc.
3. Deciziile comitetelor sunt comunicate organelor FMF și la decizia Comitetului pot fi
publicate pe site-ul oficial al FMF.
Articolul 6. Comitetul de Organizare a Competițiilor
Atribuțiile Comitetului de Organizare a Competițiilor:

1.

a. organizarea tuturor competițiile FMF de fotbal la orice nivel, în conformitate cu
prevederile prezentului Statut și cu regulamentele aplicabile competițiilor FMF;
b. elaborarea proiectelor regulamentelor în conformitate cu normele prescrise de FIFA
și UEFA;
c. dezvoltarea sistemului competițional prin instituirea în permanentă, a unor noi reguli,
îmbunătățirea procesului competițional și ajustarea acestuia la practica internațională
în domeniu;
d. elaborarea și aprobarea programului competițional al FMF la toate nivelurile;
e. modificarea programului, reprogramarea și amânarea meciurilor și schimbarea
timpului de disputare a meciurilor;
f. organizarea turneelor, competiții fotbalistice în colaborare cu alte structuri de stat și
private;
g. organizarea și petrecerea seminarelor de instruire;
h. monitorizarea competițiilor fotbalistice;
i.

adoptarea oricăror decizii ce țin de organizarea competițiilor FMF în caz de urgență.

Articolul 7. Comitetul Grassroots
1. Atribuțiile Comitetului Grassroots:
a.

responsabil de toate activitățile destinate fotbalului de amatori în cadrul FMF și al
membrilor săi.

b.

consultă și asistă organele de conducere ale FMF în toate activitățile ce țin de
domeniul Grassroots;

c.

asistă membrii FMF, cluburile și alte părți terțe în toate activitățile ce țin de domeniul
Grassroots ;

d.

monitorizează, evaluează, elaborează și organizează toate activitățile în cadrul FMF
conform Hartei UEFA Grassroots.

Articolul 8 Comitetul de Antrenori
1. Comitetul de antrenori, este responsabil de consultarea organelor de conducere ale
FMF la evaluarea antrenorilor selecționatelor de fotbal și în domeniul organizării
antrenamentelor, dezvoltării fizice, tehnice, tactice și psihologice a jucătorilor de fotbal,
precum și politica de dezvoltare.
2. Atribuțiile comitetului de antrenori:
a. consultă

organele

de

conducere

ale

FMF

la

evaluarea

antrenorilor

selecționatelor de fotbal și în domeniul organizării antrenamentelor, dezvoltării
fizice, tehnice, tactice și psihologice a jucătorilor de fotbal;
b. propune organelor de conducere ale FMF candidați pentru numirea și demiterea
antrenorilor selecționatelor și evaluează activitatea lor;
c. elaborează programe pentru formarea antrenorilor la nivel național;
d. elaborează programe pentru modernizarea profesiei de antrenor la nivel național;
e. elaborează programe pentru identificarea unor metode de antrenament moderne
în vederea dezvoltării fizice, tehnice, tactice si psihologice a jucătorilor de fotbal;
f. elaborează programe pentru formarea si perfecționarea instructorilor tehnici;
g. colaborează cu antrenorii, alte persoane și instituții necesare, în vederea
implementării programelor menționate în punctele de mai sus;
h. supraveghează dezvoltarea fotbalului de bază și asigură implementarea unor
metode de antrenament unitare pentru formarea copiilor si juniorilor;
i.

colaborează cu celelalte comitete și membri ai FMF în vederea implementării
programelor de formare a antrenorilor la nivel regional sau local;

j.

analizează subiecte de actualitate din domeniul său de competență;

k. face propuneri referitoare la modificarea regulamentului privind statutul
antrenorului;
l.

elaborează Strategia de Formare si Perfecționare a Antrenorilor de Fotbal.

3. Comitetul de antrenori adoptă orice decizie ce ține de activitatea de antrenor în cadrul

FMF.

Articolul 9. Comitetele Ad-hoc
Comitetul Executiv poate, dacă este necesar, să înființeze comitete ad-hoc pentru
îndeplinirea unor sarcini speciale și pentru o perioadă limitată de timp. Comitetul
Executiv numește un președinte, vicepreședinte și un număr corespunzător de
membri. Atribuțiile și funcția comitetelor ad-hoc sunt definite în regulile speciale
aprobate de Comitetul Executiv. Comitetul ad-hoc raportează activitatea direct
Comitetului Executiv.
Articolul 10. Dispoziții finale
Prezentul regulament in vigoare și este obligatoriu din momentul adoptării. Toate
regulile cu privire la organizarea și funcționarea comitetelor permanente și ad-hoc ce
contravin prezentului Regulament sunt nule.

