Regulamentul cu privire la acordarea asistenței metodice și tehnicomateriale a structurilor de fotbal, în dependență de categoria și
etapa de participare a acestora în cadrul Proiectului ”NOI”
Federația Moldovenească de Fotbal acordă asistență metodică și tehnicomaterială structurilor de fotbal care sunt parte la Convenția FMF cu privire la
principiile de bază în procesul de pregătire a copiilor și juniorilor din școlile de
fotbal în cadrul proiectului ”NOI”.
Procesul de instruire este baza tuturor formelor de activitate și astfel este
necesară elaborarea unor standarde unice pentru antrenament, în scopul asigurării
unui lucru eficient a antrenorilor din Moldova.
Prezentul Regulament servește ca suport pentru dezvoltarea Juniorilor de Elită
care ulterior vor forma Echipele Naționale de Fotbal, precum și pentru dezvoltarea
și asigurarea fotbalului de viitor.
Prezentul Regulament, prevede modul de implementare a Convenției FMF cu
privire la principiile de bază în procesul de pregătire a copiilor și juniorilor din
școlile de fotbal în cadrul proiectului ”NOI”, are ca scop îmbunătățirea procesului
de pregătire a copiilor şi juniorilor în cadrul şcolii de fotbal, precum și prevede
recomandările pentru dezvoltarea complexă a jucătorului în conformitate cu
caracteristicile de vârstă, metodele de pregătire și organizare a jocului în echipe
având la bază conceptul stilului național de joc.
Scopul prezentului Regulament și a Convenției sus-menționate, este de a
proteja jucătorii de antrenorii neprofesionişti, care pot avea o influenţă negativă
asupra dezvoltării fizice şi psihice, precum şi asupra tehnicii de joc ale acestora,
crearea unei tehnologii unice de dezvoltare a Juniorilor de Elită în conformitate cu
caracteristicile de vârstă, având la bază conceptul stilului național de joc.
I.
II.
2.1.

Principiile de bază
Popularizarea fotbalului pe teritoriul Republicii Moldova;
Creșterea performanței tinerilor jucători de fotbal din cadrul structurilor de
fotbal;
Dezvoltarea și pregătirea Juniorilor de Elită și asigurarea fotbalului de viitor.
Asigurarea unui nivel unic de pregătire minimă a fotbaliștilor;
Schimbarea mentalității jucătorilor, antrenorilor și altor funcționari ai
activității fotbalistice de pe teritoriul Republicii Moldova;
Domeniul de aplicare
Prezentul Regulament se răsfânge doar asupra structurilor de fotbal care sunt
parte a Convenției FMF cu privire la principiile de bază în procesul de
pregătire a copiilor și juniorilor din școlile de fotbal, în cadrul Proiectului
”NOI”.

Prezentul Regulament stabilește și reglementează procesul de pregătire a
copiilor şi juniorilor în cadrul şcolii de fotbal, recomandările pentru
dezvoltarea complexă a jucătorului în conformitate cu caracteristicile de
vârstă, metodele de pregătire și organizare a jocului în echipe având la bază
conceptul stilului național de joc.
III. Comitetul Executiv
3.1. Comitetul Executiv este unica autoritate, care are putere de decizie, asupra
chestiunilor ce vizează activitatea reglementată de prezentul Regulament.
3.2. Comitetul Executiv aprobă subiecții beneficiari ai asistenței și mărimea
asistenței tehnico-materiale acordată structurilor de fotbal.
3.3. Comitetul Executiv aprobă Comisia de Experți.
3.4. Comitetul Executiv stabilește categoriile de restricții/sancțiuni pentru
neexecutarea obligațiilor conform Convenției FMF privire la principiile de
bază în procesul de pregătire a copiilor și juniorilor din școlile de fotbal, în
cadrul Proiectului ”NOI”.
3.5. Comitetul Executiv are și alte atribuții și competențe, în conformitate cu
Statutul FMF.
IV. Comisia de Experți
4.1. Componența Comisiei de Experți este numită și stabilită prin Decizia
Comitetului Executiv al FMF la propunerea Comitetului de Dezvoltare
Tehnică.
4.2. Comisia de Experți are următoarele atribuții:
a) Efectuează controlul și monitorizarea structurilor de fotbal, în ceea ce
privește implementarea și respectarea principiilor de bază și cerințelor
impuse prin Convenția FMF cu privire la principiile de bază în procesul de
pregătire a copiilor și juniorilor din școlile de fotbal, în cadrul Proiectului
”NOI”.
b) Acordă asistenţă metodică și tehnico-materială structurilor de fotbal, în
conformitate cu categoria lor.
c) Inspectează structurile de fotbal, în ceea ce privește realizarea schemelor de
antrenament și stilului jocului, elaborate de către FMF;
d) Stabilește şi aprobă minimul de standardizare, necesar pentru realizarea
antrenamentelor;
e) Determină nivelul fiecărei structuri de fotbal;
f) Elaborează recomandările pentru programul de antrenament și dezvoltarea
complexă a jucătorului în conformitate cu caracteristicile de vârstă și
conceptul stilului național de joc.
V.
Structurile de fotbal.
5.1. Structurile de fotbal își asumă următoarele obligații:
a) să execute programul de pregătire a tinerilor jucători de fotbal, elaborat de
către FMF.
2.2.

b) să îndeplinească recomandările privind organizarea jocului, elaborate şi
aprobate de către FMF, prin intermediul comisiilor sale.
c) să respecte principiile de bază în procesul de pregătire a juniorilor de elită, în
procesul multilateral de dezvoltare a jucătorului în conformitate de concepția
stilului national de joc, elaborate de către FMF.
d) să execute abligațiile asumate prin Convenția FMF cu privire la principiile de
bază în procesul de pregătire a copiilor și juniorilor din școlile de fotbal, în
cadrul Proiectului ”NOI”.
VI. Monitorizarea structurilor de fotbal
6.1. Monitorizarea structurilor de fotbal se efectuează de către Comisia de Experți.
6.2. Monitorizarea structurilor de fotbal poate fi ordinară și extraordinară.
6.2.1. Monitorizarea ordinară a structurilor de fotbal are loc de două ori pe an.
a) Monitorizarea ordinară privind pregătirea fizică și implementarea
principiilor de bază a conceptului stilului național de joc.
b) Monitorizarea ordinară privind regularizarea și ordinea efectuării
procedurilor documentare în conformitate cu principiile de bază a
conceptului stilului național de joc.
6.2.2. Monitorizarea extraordinară se efectuează la Decizia Comisiei de Experți.
VII. Categoriile de cluburi.
7.1. În dependență de realizarea obiectivelor și cerințelor solicitate conform
principiilor de bază a conceptului stilului național de joc, structurile de fotbal,
pot fi de 5 categorii, după cum urmează:
1. Academia fotbalului;
2. Centrul de pregătire de prima categorie;
3. Centrul de pregătire de a doua categorie;
4. Centrul de pregătire de a treia categorie;
5. Centrul de pregătire de a patra categorie:
7.2. Criteriile de infrastructură de atribuire a categoriilor structurilor de fotbal.
Criteriile de
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Teren cu acoperire
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artificială
Mini-teren (40x20m)
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Criteriile personale de atribuire a categoriilor structurilor de fotbal.

Criteriile personale
Conducător (Manager)
Director Sportiv (Antrenor principal)
– Licența A UEFA
Antrenor U-18, U-17 – Licența A
UEFA,
U-16, U-15, U-14 - Licența B
UEFA
Antrenori U-11, U-13 Licența C
FMF
Antrenori de portari – Licența B
UEFA Goalkeeper
Antrenor de pregătire fizică –
Licența B UEFA sau Studii
Superioare Specializate (USEFS)
Metodist (program de pregătire și
antrenament) – Licența B UEFA
Medic (studii superioare)
Un număr anumit de grupuri de
pregătire pe diferite categorii de
vârste
Antrenamente individuale (talente)
Disponibilitatea grupurilor de
pregătire U-7, U-9, participare în
cadrul festivalurilor(Grassroots Liga)
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VIII. Condițiile pentru obținerea suportului tehnico-material în cadrul
Convenției FMF cu privire la principiile de bază în procesul de pregătire
a copiilor și juniorilor din școlile de fotbal, în cadrul Proiectului ”NOI”,
oferit structurilor de fotbal, în cadrul Proiectului ”NOI”:
a) Clubul sportiv de fotbal (școala) trebuie să fie afiliat la Federației
Moldovenească de Fotbal sau unei Asociații Regionale / Raionale /
Municipale de Fotbal.
b) Clubul sportiv de fotbal (școala) trebuie să fie atestat (licențiat) de către
FMF și trebuie să obțină certificarea corespunzătoare.
c) Clubul sportiv de fotbal (școala) trebuie să corespundă și să facă parte din
una din cele 5 categorii de structuri de fotbal.

d) Clubul sportiv de fotbal (școala) trebuie să fie parte a Convenției FMF
privire la principiile de bază în procesul de pregătire a copiilor și juniorilor
din școlile de fotbal, în cadrul Proiectului ”NOI”.
e) Clubul sportiv de fotbal (școala) trebuie să participe în Campionatul
Național la fotbal din RM.
f) Clubul sportiv de fotbal (școala) trebuie să nu aibă încălcări grave a
Regulamentului cu privire la petrecerea Campionatului RM la fotbal.
g) Clubul sportiv de fotbal (școala) trebuie să elibereze jucătorii săi
înregistraţi pentru Selecţionatele Naționale și Regionale.
h) Clubul sportiv de fotbal (școala) trebuie să participe în
programele/proiectele FMF (Respect Liga, Grassroots Liga, participarea
în cadrul programelor de dezvoltare a fotbalului, organizarea diferitor
evenimente).
i) Clubul sportiv de fotbal (școala) trebuie să depună o cerere (scrisoare) și
planul de cheltuieli, aprobat de către administratorul și membrii clubului.
IX. Suportul tehnico-material structurilor de fotbal.
9.1. Suportul tehnico-material se acordă doar structurilor de fotbal care sunt parte
a Convenției FMF privire la principiile de bază în procesul de pregătire a
copiilor și juniorilor din școlile de fotbal, în cadrul Proiectului ”NOI”.
9.2. Suportul tehnico-material poate fi acordat sub trei forme:
1. Alocarea mijloacelor financiare;
2. Prestarea serviciilor de instruire a antrenorilor;
3. Acordarea inventarului sportiv;
X.
Categoriile de sancțiuni pentru neîndeplinirea obiectivelor și indicațiilor
conceptului stilului național de joc.
10.1. Categorii de sancțiuni:
Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a Convenției FMF cu
privire la principiile de bază în procesul de pregătire a copiilor și juniorilor
din școlile de fotbal, în cadrul Proiectului ”NOI”, Comitetul de Dezvoltare
Tehnică al FMF, având la bază raportul Comisiei de Experți al FMF, este în
drept să recomande Comitetului Executiv al FMF, să ia următoarele măsuri
de sancționare în privinţa Cluburilor sportive de fotbal (școlilor).
a) Avertisment;
b) Reținerea în sumă de pînă la 10% din suma totală a ajutorului material sau
tehnic oferit structurii de fotbal;
c) Reținerea a 25% din suma totală a ajutorului material sau tehnic oferit
structurii de fotbal;
d) Reținerea a 50% din suma totală a ajutorului material sau tehnic oferit
structurii de fotbal;
e) Coborârea categoriei structurii de fotbal;

10.2.

10.3.

XI.
11.1.
11.2.

f) Exluderea structurii de fotbal din Convenția FMF cu privire la principiile
de bază în procesul de pregătire a copiilor și juniorilor din școlile de fotbal,
în cadrul Proiectului ”NOI” și rezilierea Convenției FMF cu privire la
principiile de bază în procesul de pregătire a copiilor și juniorilor din
școlile de fotbal, în cadrul Proiectului ”NOI”.
Sancțiunile se aplică în dependență de neîndeplinirea sau îndeplinirea
necorespunzătoare, a cerințelor și metodelor de pregătire și organizare a
jocului în echipe, în conformitate cu conceptul stilului național de joc și
principiile de bază în procesul de pregătire a copiilor și juniorilor din școlile
de fotbal.
Excluderea structurii de fotbal din cadrul Convenției FMF cu privire la
principiile de bază în procesul de pregătire a copiilor și juniorilor din școlile
de fotbal, în cadrul Proiectului ”NOI”, are ca consecință stoparea acordării
ajutorului material sau tehnic de către FMF, precum și decăderea din dreptul
de solicitare de către structura de fotbal a acestui ajutor material sau tehnic.
Dispoziții finale
Prezentul Regulament este întocmit în conformitate cu statutul FMF și
legislația în vigoare a Republicii Moldova
Prezentul Regulament a fost adoptată de către Comitetul Executiv al FMF la
data 09 iunie 2017, intră în vigoare din data adoptării și este obligatorie pentru
Orice structură de fotbal, care aderă la Convenția FMF cu privire la principiile
de bază în procesul de pregătire a copiilor și juniorilor din școlile de fotbal, în
cadrul Proiectului ”NOI”, trebuie să respecte prezentul Regulament.

