
Aprobat de către Comitetul Executiv al FMF 

Prin hotărîrea nr. 19 din 09 iunie 2017 

 

 

Regulamentul  

Cu privire la organizarea şi funcţionarea oficiilor regionale de 

dezvoltare ale FMF (ORD) 

 

CAPITOLUL I 

OFICIILE REGIONALE DE DEZVOLTARE A FMF 

 

Articolul 1. Sfera de aplicare 

 Prezentul regulament reglementează organizarea şi funcţionarea oficiilor 

regionale de dezvoltare ale FMF, - în continuare ORD - precum şi 

raporturile dintre acestea şi Sediul Central al FMF.  

 

Articolul 2. Scopul reglementării  

Scopul acestei reglementări este de a stabili un cadru unitar de organizare 

şi funcţionare a ORD, prin definirea drepturilor şi obligaţiilor ce le revin 

acestora în calitate de reprezentanţe şi structuri teritoriale ale FMF. 

 

 Art. 3 Noţiunea de oficii regionale de dezvoltare ale FMF  

1. ORD se organizează şi funcţionează ca structuri teritoriale ale FMF, 

reprezentând FMF în teritoriu, regiunile R.M.  

2. Potrivit Statutului FMF – art.46.4 ,în continuare Statutul, – ORD care 

sunt de fapt filialele sau reprezentanţe teritoriale ale FMF în regiuni nu au 

personalitate juridică dar au autonomie funcţională, în limitele prevăzute 

de statut şi de prezentul regulament.  

 

Art.4 Membrii FMF deserviţi de ORD 

 1. ORD cuprind toţi membrii FMF care se află în regiunea de 

circumscripţie şi activitate a ORD-lui corespunzător.  

Există 4 ORD-uri ale FMF în regiunile Republicii Moldova : 

 a). Centru cu sediul în comuna Ciorescu, mun.Chişinău; 

 b). Nord cu sediul în or. Bălţi;  

 c). Est cu sediul în or. Tiraspol, satul Ternovca;  

 d). Sud cu sediul în or.Cahul.  

 2. ORD trebuie să deservească toţi membrii FMF din regiunea de 

circumscripţie în special Asociaţiile raionale de fotbal. 



 3. ORD-urile au obligaţia de a alcătui şi a actualiza o bază de date privind 

membri pe care îi au în evidenţă. Această bază de date trebuie să cuprindă 

informaţii despre membri FMF, alte entităţi fotbalistice şi activităţile 

acestora. 

 

 Art. 5 Reprezentativitatea ORD-urilor în organele centrale ale FMF  

ORD-urile sunt reprezentate în faţa structurilor centrale ale FMF de către 

Managerii Regionali care conduc ORD-urile, potrivit prezentului 

regulament şi participă la luarea deciziilor şi la îndeplinirea misiunii 

fundamentale a FMF.  

 

Art. 6 Entităţile subordonate ORD-urilor 

1. ORD-urile cu aprobarea FMF pot avea în subordine subfiliale, comisii, 

diferiţi specialişti pentru realizarea obiectivelor FMF în cadrul diferitor 

proiecte. 

2. ORD-urile coordonează activitatea subfilialelor, a comisiilor, 

specialiştilor în fotbal, în regiuni.  

 

CAPITOLUL II 

PRINCIPIILE ORGANIZĂRII ŞI FUNCŢIONĂRII ORD-urilor 

FMF 

 

Art. 7 Principiul unităţii : ORD-urile au obligaţia să acţioneze ca 

reprezentante în teritoriu ale FMF. În acest sens, ele sunt obligate să 

respecte strategiile şi politicile stabilite la nivel naţional în domeniile de 

activitate ale FMF şi orice hotărâri ale organelor centrale de conducere ale 

FMF.  

 

Art.8 Principiul legalităţii  

ORD-urile se organizează şi funcţionează în baza legislaţiei naţionale, a 

Statutului, regulamentelor şi altor documente interne ale FMF.  

 

Art.9 Principiul autonomiei funcţionale  

1. ORD-urile au dreptul şi obligaţia de a gestiona în numele FMF 

interesele acesteia în teritoriu, fără ca prin aceasta să se încalce 

prevederile statutare şi  principiul unităţii. 

 2. Limitele autonomiei funcţionale sunt stabilite prin Statut şi 

regulamentele FMF.   

 



Art. 10 Principiul angajării 

Managerul regional care conduce activitatea ORD-ului şi alţi 

coordonatori regionali din cadrul ORD-ului sunt contractaţi, angajaţi şi 

demişi din funcţie de către Preşedintele FMF. 

 ORD-urile îşi aleg organele consultative, în conformitate cu Statutul şi 

celelalte reglementări interne ale FMF. 

 

 Art. 11 Principiul subordonării ierarhice Organele de conducere ale 

FMF 

ORD-urile se subordonează ierarhic organelor centrale de conducere ale 

FMF, fiind obligate să respecte şi să pună în aplicare toate hotărârile 

acestora.  

 

CAPITOLUL III AUTONOMIA FUNCŢIONALĂ A ORD-urilor 

 

Art. 12 Autonomia funcţională şi limitele acesteia. 

 1. Potrivit Statutului şi prezentului regulament al FMF   ORD-urile au  

autonomie funcţională limitată.  

2. Autonomia funcţională nu aduce atingere principiului unităţii, ORD-

urile reprezentând structuri, părţi componente ale FMF. 

 

 Art. 13 Finanţarea activităţii  

ORD-urile şi activitatea acestora sunt finanţate de către FMF. Totodată 

acestea pot să acceadă pentru FMF surse, finanţări, programe şi proiecte, 

să iniţieze negocieri cu acordul organelor de conducere ale FMF 

referitoare la contracte, acorduri, parteneriate, cu organizaţii 

neguvernamentale, cu autorităţi publice locale, instituţii, societăţi 

comerciale, cu filiale ale altor Societăţi, cu respectarea statutului, 

regulamentelor FMF şi legilor R.M.  

 

Art. 14 Bugetul de venituri şi cheltuieli 

ORD-urile activează în baza şi în limita bugetului de venituri şi cheltuieli 

aprobat şi alocat de către FMF.  

 

Art. 15 Înregistrarea la organele fiscale teritoriale  

ORD-urile nu au obligaţia de a se înregistra la organele fiscale teritoriale, 

de a depune întreaga documentaţie solicitată de acestea, să declare şi să 

plătească în termenele prevăzute de lege obligaţiile fiscale.  

 



Art. 16 Codul fiscal, contul bancar şi ştampila proprie 

 1. ORD-urile nu au cod fiscal şi cont bancar, dar pot avea ştampilă 

proprie.  

2. Ştampila ORD-urilor este stabilită conform modelului aprobat de către 

conducerea FMF. Ştampila ORD-ului se păstrează de către managerul 

regional sau de persoana indicată de acesta.  

 

Art. 17 Administrarea patrimoniului  

ORD-urile au drept de administrare asupra patrimoniului FMF sau 

închiriat de către aceasta din teritoriu, conform statutului, regulamentelor 

interne şi Procedurilor de management inclusiv financiar şi financiar 

contabile ale FMF. 

 

 Art. 18 Relaţiile cu mass media  

1. ORD-urile, cu aprobarea organelor de conducere ale FMF pot stabili 

relaţii de parteneriat cu mass media locale oferind informaţii legate 

exclusiv de activităţile sale de la nivelul regional .  

2. ORD-urile informează în prealabil Sediul Central al FMF în legătură 

cu toate acţiunile de comunicare planificate, atunci când acestea implică 

o colaborare cu mass media cu audienţă naţională.  

3. Este interzisă iniţierea oricăror acţiuni de comunicare prin care s-ar 

putea prejudicia imaginea FMF în ansamblul său ori a unei structuri a 

FMF sau prin care s-ar putea da naştere la o imagine greşită asupra 

mandatului şi activităţii organizaţiei.  

 

CAPITOLUL IV 

RAPORTURILE ORD-urilor CU SEDIUL CENTRAL 

 

 Art. 19 Sediul Central al FMF  

1. Potrivit Statutului, sediul central al FMF este situat în imobilul propriu, 

din str. Tricolorului 39 din mun.Chişinău.  

2. Sediul Central al FMF este condus de Preşedintele FMF, care reprezintă 

FMF în calitatea sa de persoană juridică.  

3. Prin Sediul Central se înţelege, Preşedintele FMF, alte organe de 

conducere şi aparatul propriu din subordine de la sediul central al FMF 

responsabil de activitatea ORD-urilor. 

 

 

 



Art. 20 Coordonarea activităţii filialei  

1. Activitatea ORD-urilor este coordonată de Sediul Central al FMF, de 

către o persoană numită responsabilă, de regulă Directorul Tehnic al FMF, 

care va urmări aplicarea la nivelul ORD-urilor a actelor organelor centrale 

de conducere şi a proiectelor încredinţate ORD.  

2. ORD-urile au obligaţia de a respecta reglementările, strategiile şi 

politicile în anumite domenii stabilite de organele centrale de conducere 

ale FMF.  

3. ORD-urile sunt obligate să respecte instrucţiunile primite inclusive cele 

referitoare la întocmirea, păstrarea şi circulaţia documentelor, precum şi 

termenele stabilite pentru realizarea acestor operaţiuni.  

 

CAPITOLUL V 

Organelor de conducere ale FMF, biroul ORD 

 

Art. 22   Preşedintele şi Comitetul Executiv al FMF:  

1. analizează şi aprobă activitatea ORD-ului;  

2. Aprobă programele de activitate ORD-urilor;  

3. Deliberează asupra tuturor problemelor legate de bugetul de venituri şi 

cheltuieli ale ORD-urilor;  

4. Aprobă execuţia bugetară;  

5. Propune şi adoptă amendamente la prezentul regulament;  

6. Numeşte şi contractează managerii regionali şi alţi specialişti din 

proiect; 

 7. Stabileşte numărul angajaţi în cadrul ORD-urilor;  

8. Crează şi Numeşte membrii comisiei de control şi activitate; alte 

competenţe conform statutului FMF. 

 

Art. 23 Biroul ORD-urilor Noţiune. Componenţă  

1. Biroul ORD-ului este organ colegial consultativ care ajută managerul 

regional să organizeze şi să conducă activitatea curentă a ORD-ului.  

2. Biroul ORD-ului se compune din 3 membri dintre care unul este 

managerul regional, ceilalţi coordonatori regionali, aceştea sunt angajaţi 

şi numiţi de către Preşedintele FMF. 

 

 Art. 24 Reuniunile biroului ORD 

Biroul ORD-urilor se reuneşte o dată pe trimestru sau ori de câte ori este 

necesar, la convocarea managerului regional . 

 



Art. 25 Atribuţiile biroului ORD 

Biroul ORD are următoarele atribuţii:  

1. Analizează activitatea desfăşurată şi întocmeşte raportul anual de 

activitate;  

2. Propune managerului metode eficiente de administrare asupra 

patrimoniului aflat în administrarea ORD-ului;  

3. Analizează şi propune metode de lucru pentru implimentarea mai 

eficientă a hotărîrilor şi instrucţiunilor parvenite de la sediul central al 

FMF; 

 4. Analizează şi propune eficientizarea cheltuielilor de activitate; 

 5. Propune concepte şi metode de implimentare şi realizare a proiectelor 

parvenite de la sediul Central al FMF. 

 

CAPITOLUL VI  

Managerul Regional 

 

Art. 26 Noţiune. Mandat. Obligaţii  

1. Managerul Regional este principalul funcţionar executiv al ORD-ului, 

acesta reprezintă ORD-ul în raport cu orice organizaţie şi instituţie din 

teritoriu.  

2. Managerul regional este salariat FMF.  

3. Mandatul managerului regional este pentru o durată determinată 

conform prevederilor contractului de muncă; 

4. În exercitarea mandatului său managerul regional prezidează şedinţelor 

biroului ORD şi aduce la îndeplinire hotărările şi deciziile acestor organe 

precum şi actele organelor centrale de coducere ale FMF. 

  

Art. 27 Atribuţii  

 Managerul regional are următoarele obligaţii principale:  

1. Să aplice la nivelul ORD-ului şi în limita competenţelor hotărârile şi 

deciziile organelor centrale de conducere ale FMF şi organelor teritoriale 

consultative ale ORD-ului. 

 2. Să conducă aparatul propriu al ORD şi să răspundă de executarea 

responsabilităţilor încredinţate. 

 3. Să coordoneze elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi să 

răspundă de execuţia bugetară.  

4. Să reprezinte ORD-ul în calitatea ei de reprezentanţă în teritoriu, fără 

ca prin aceasta să se încalce atribuţiile exclusive prevăzute în sarcina 

organelor centrale ale FMF.  



5. Să îndeplinească şi alte sarcini încredinţate de organele centrale de 

conducere sau cele de la nivelul ORD.  

6. Să prezinte, semestrial, sau ori de câte ori este nevoie, în faţa organelor 

teritoriale conducere ale FMF sau persoanei responsabile rapoarte privind 

activitatea ORD-ului.  

7. Să propună organelor de conducere ale FMF numirea sau eliberarea din 

funcţie a personalul din cadrul aparatului ORD. 

8. Să răspundă de administrarea şi gestionarea patrimoniului FMF de la 

nivelul ORD.  

9. alte atribuţii şi obligaţii conform prevederilor contractului de muncă. 

 

Coordonatorii regionali au următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 

1. organizarea și desfășurarea festivalurilor pentru U 8-12,  

2. păstrarea și ținerea evidenței echipamentului eliberat de către 

FMF, a formelor sportive,  

3. monitorizarea aplicării convenției FMF privind principiile de bază 

de instruire a copiilor și juniorilor în cadrul școlii de fotbal,  

4. suport în organizarea activității echipelor reprezentative regionale, 

5.  întocmirea rapoartelor statistice, elaborarea planurilor de lucru şi 

a rapoartelor despre toate manifestațiile desfășurate: festivaluri, 

turnee și alte activități care se referă la fotbalul copii şi juniori sau 

feminin,  

6. controlul privind dezvoltarea fotbalului copii şi juniori şi feminin 

în regiune. 

7. Alte obligaţiuni conform contractului de muncă. 
 

Art. 28 Actele managerului regional 

 În exercitarea atribuţiilor sale managerul regional emite dispoziţii, cu 

respectarea legislaţiei în vigoare, a statutului şi regulamentelor FMF.  

 

Art. 29 Personalul din subordine  

Managerul regional, în baza organigramei aprobată de Comitetul 

Executiv al FMF şi în funcţie de disponibilităţile financiare ale acesteia, 

are în subordine la nivel de ORD : coordonatorul de fotbal pentru copii şi 

junior, coordonatorul de fotbal feminin, coordonatorul de arbitri. 

  

 

 

 



Art. 30 Angajarea şi concedierea din funcţie a colaboratorilor ORD 

Managerul regional, coordonatorul de fotbal pentru copii şi junior, 

coordonatorul de fotbal feminin şi coordonatorul de arbitri sunt angajaţi  

şi concediaţi din această funcţie de către Preşedintele FMF . 

 

CAPITOLUL VII COMISIA DE CONTROL 

 

Art. 31 Structură. Mandat. Funcţionare. 

 1. Comisia de control se numeşte de către Preşedintele FMF. 

 Al.2 Comisia se compune din trei membri, dintre care Directorul Tehnic 

al FMF, unul trebuie să aibă calitatea de contabil autorizat, expert 

contabil, auditor financiar şi al treilea membru trebuie să fie jurist de 

specialitate.  

Al.3 Mandatul membrilor comisiei de control este de 2 ani.  

Al.4 Comisia de control are atribuţia de a verifica modul de lucru şi 

activitate a ORD-ului, îndeplinirea deciziilor oficiului central al FMF, 

organelor de conducere, proiectelor puse în seama ORD şi alte aspect 

financiare sau de activitate fotbalistică. 

  

CAPITOLUL VIII DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 32 Adoptare şi intrare în vigoare  

Prezentul regulament a fost adoptat de către Comitetul Executiv al FMF 

în cadrul şedinţei din  09 iunie 2017  şi intră în vigoare de la data adoptării.  

 

 

 

 

 

 


