Proiect
Aprobat
de Congresul Nr. XIX al FMF
din 22.012021

Ii.ECULAMEN'T'IJL
cu privire Ia Pre;edintelc de Onoarc al FMF

Articolul l. Dispozi{ii generale
l.

2.

3.

itr

semn de recunoastere a meritelor considerabile fa{a de Federafia
Moldoveneascd de Iiotbal Ei a fotbalului rroldovenesc in general, precum
gi in scopul suslinerii activit6lii personale, indreptate spre dezvoltarea FMF
qi a fotbalului moldovenesc, se instituie titlul de Presedinte de Onoare al
FMF (in continuare - Preqedinte de Onoare).
Titlul de Presedintc dc Onoare poate f i acordat prin decizia Congresului
FMIr, unci pcrsorrajitali cu mcritc dcoscbite in activitatea fotbalisticd, care
a exercitat o perioadd indelungatd dc tirnp luncfia de Preqedinte al FMF.
Persoanei cdreia i s-a acordat titlul de Presedinte de Onoare i se inmAneazd
Diploma Pre sedintelui de Onoare al IrMF', insigna Pre;edintelui de Onoare
al FMF si Legitirnatia Presedintelui de Onoare al FMF, modelele cirora
sunt aprobatc de cdtrc Clomitetul I:xccutiv al lrMfr.

Articolul 2. Terneiurile si ordinea de acordare a titlului
cle Presedinte de Onoare
1.

2.

a

J.

A
'1.

Ternei pentru acordarca titlului dc Preqedinte de Onoare constituie
activitatea indelungatd in funcfia de PreEedinte al FMF, apreciatd atAt de
cdtre obstinrea fotbalistica din fard, precum qi de fbrurile fotbalistice
internafionale: FIIrn si [JfrliA.
Propunerea de acordare a titlului de Preqedinte de Onoare poate fi inaintatd
de cdtrc ConritetLrl lrxccutiv al IrMIr sau dc un numdr mare de n-rembri
afiliali la IrMF, aprobatd ulterior dc Corritetul Executiv al FMF.
Propunerea cu privire la acordarea titlului de Presedinte de Onoare se
introduce in agenda Congresului IrMI: in conformitate cu procedurile
stabilite in Statutul IrMIr. I)ecizia llnala cu privire la introducerea pe
agenda a propLulcrii cr-r privire la acordarea titlului de Pregedinte de Onoare
se adoptd de cdtre Comitetul Executiv al I'-MIr.
Decrzia cu privire la acordarea titlului de PreEedinte de Onoare se adoptd
de c6tre Congresul I;MI], in conforrnitate cu prevederile statutului FMF.

Articolul 3. Drepturile Preqedintelui de Onoare
parlicipe la Congresele FMF, inclusiv
extraordinare, la ;edinlele Comitetului llxecutiv al FMF Ei la alte activitali
desfEgurate de cdtre [rMIr, cu dreptul de a parlicipa \a dezbateri qi a formula
recomanddri, dar fbrA drept de vot.
2. Candidatura Prcscdiirtelui dc Onoare poatc fi inaintata din partea FMF
pentru alegerea in organele de conducere qi tehnice ale IrIFA gi UEFA.
1. Preqedintele de Onoare este invitat sd

3. Preqedintele de Onoare care a atins vArsta de pensionare beneficiazd de o
indernnizalie viagerd [unar6, in mdrirnea stabilita de cdtre Comitetul Executiv al
FMF, dar nu mai rnicd de salariul lunar stabilit pentru funclia de Preqedinte al FMF,
la monrentul irrchcierii activitolii in accastd fr.rncfie.
4. Preqedintele de Onoare in scopul deslbqurarii activitafii sale beneficiazd de
un automobil de serviciu, pus la dispozilie de cdtre FMF, modul utilizarii cdruia se
stabileqte de cdtre Comitetul l:lxccutiv al FMF.
5. Presedintele dc Onoarc beneficiazd de te lefonie mobila gratuitd, acordatd
de ItrMF.

6. Pregedintele dc Onoare benefeciar-d de un birou de lucru amenajat Ei
recuzitele de lucru necesare, pusc la dispozilie de cdtre IIMF.
7. Finanfarea cheltuielilor lcgate de asigurarea drepturilor qi facilitalilor
respective prevdzute in prczentul Rcgulamcnt, se electueazd din mijloacele IrMF.

Articolul 4. Obligafiile Pregedintelui de Onoare
Pregedintele de Onoare are obligalia de a respecta in activitatea sa statutul, codurile
Ei regulamentele I'-MF, F IIrA Ei l.JllIrA.

Articolul 5. intrarea in vigoare qi modificarea prezentului regulament
Prezentul regulament cstc adoptat de catre Congresul lrMl', acesta intr6 in vigoare
din data adoptarii gi poatc tl rrodificat cu votul a 213 din numdrul delega{ilor
rnembrilor atiliati la IrMIr,

