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Cross Cultures Project Association 

Implementing Open Fun Football Schools 

CCPA, Taarbaek Strandavej 86, DK-2930 

Telefon/FAX: +45 3295 1519 

Mobil:            +45 2711 1519 

Pagina web: www.ccpa.dk 

 

 

Data: ………………………. 2020 

 

 

ACORD 

de colaborare în domeniul organizării școlilor CCPA/OFFS în anul 2020. 

 
 

1. Noțiuni generale 
 

În sensul prezentului Acord, se definesc următoarele noțiuni: 

 CCPA - Cross Cultures Project Association (CCPA) este o organizație 

apolitică, umanitară şi non-profit. Scopul creării acestei Asociații este 

dezvoltarea, implementarea, precum şi participarea în cadrul proiectelor 

interculturale a copiilor, având ca obiectiv major promovarea reconcilierii şi 

integrării în societate prin intermediul dialogului şi a colaborării. 

 Școală deschisă de fotbal distractiv – Activitatea de bază a CCPA este 

proiectul Open Fun Football Schools (Școală deschisă de fotbal distractiv) 

pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6–10 ani. Acest proiect umanitar presupune 

practicarea jocurilor vesele şi implementarea conceptului pedagogic al 

fotbalului distractiv „Fun-Football-Concept” drept un mijloc eficient de 

promovare a procesului democratic, păcii, stabilității, coeziunii sociale, 

stabilirii relațiilor de prietenie şi a colaborării sportive. Totodată, conceptul este  

un mijloc de promovare a fotbalului de bază şi a principiilor fundamentale ale 

„sportului pentru toți”. 

 Lider CCPA/OFFS – Liderul CCPA/OFFS al Proiectului OFFS poartă 

răspundere pentru organizarea activității Școlilor Deschise de Fotbal Distractiv. 

Aceste persoane au autoritate şi experiență în activitatea organizatorică. Nu este 

obligatoriu ca toți liderii de școli să fie antrenori profesioniști de fotbal, dar este 

absolut necesar să le placă fotbalul şi să fie interesați de realizarea cu succes a 

Proiectului.  

 Antrenor CCPA/OFFS - este persoana cu vârsta mai mare de 18 ani, care se 

ocupă de organizarea antrenamentului, antrenarea copiilor, explicarea 

exercițiilor, demonstrarea lor, folosește deferite metodologii în antrenamentul 

propriu-zis. 

http://www.ccpa.dk/
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 Asistent antrenor CCPA/OFFS - este persoana cu o vârstă mai mare de 16 

ani, care ajuta antrenorul OFFS în procesul de antrenament și în organizarea 

acestuia, îndeplinește indicațiile antrenorului OFFS.  

 Partea 1 – Federația Moldovenească de Fotbal este o asociație obștească de 

specialitate, nonguvernamentală (nestatală) de natură asociativă, apolitică, 

autonomă și independentă, care are drept scop statutar dezvoltarea, 

popularizarea, promovarea și apărarea intereselor fotbalului, organizarea 

competițiilor de fotbal sub egida FMF (și/sau a altor instituții) și este singură 

în măsură și în drept să dirijeze și să controleze activitatea fotbalistică în 

Republica Moldova. 

 Partea 2 – este reprezentată de către administrația publică locală, instituțiile de 

învățământ, cluburile de fotbal, școlile sportive, asociațiile regionale de fotbal, 

sponsori, fiecare luată în parte după caz, conform pct. 7 al prezentului Acord. 

Partea 2 este constituită în condițiile legii, împuternicită cu dreptul de a semna 

prezentul Acord și responsabilă de implementarea prevederilor indicate în 

acesta. 

 Reprezentant – este o persoană fizică, care reprezintă o instituție în virtutea 

unei împuterniciri, bazate pe o procură,  lege sau act administrativ. 

 
 

2. Scopul școlilor deschise de fotbal distractiv 

 

Școlile deschise de fotbal distractiv reprezintă un proiect umanitar, apolitic, 

necomercial și non-profit, implementat de către organizația neguvernamentală 

Cross Culture Project Association (CCPA), cu sediul în or. Copenhaga 

(Danemarca) și Partea 1 a prezentului Acord - Federația Moldovenească de 

Fotbal, sub conducerea oficiului regional CCPA/OFFS. 

Scopul școlilor deschise de fotbal distractiv este utilizarea jocurilor distractive și 

”concepției pedagogice de fotbal distractiv„ în calitate de instrument care contribuie 

la procesul de consolidare a păcii și stabilității, apropierii sociale dintre grupurile 

antagoniste, restabilirea și consolidarea colaborărilor sportive între Partea 2 a 

prezentului Acord, lideri CCPA/OFFS, antrenori CCPA/OFFS și copii, contribuind, 

în același timp, la dezvoltarea fotbalului de masă ”Grassroots” și principiului de bază 

”Sport pentru toți”.  

Școlile deschise de fotbal distractiv sunt înființate în baza concepției Asociației 

Daneze de Fotbal, fondată pe principiul distractiv, conform căruia accentul se pune 

pe jocurile vesele, și nu pe rezultate, scor sau ridicarea nivelului de performanță. 

Toate exercițiile și jocurile sunt planificate în așa mod, încât fiecare participant să 

poată sesiza de fiecare dată propriul succes, fie și unul minor. Timp de cinci zile, 

copiii sunt total implicați în fotbal, trăiesc într-o lume a jocurilor și distracțiilor. 

Activitatea școlilor deschise de fotbal distractiv reprezintă o completare a activității 

Părții 2. Scopul programului nu constă în pregătirea și perfecționarea unui jucător 
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talentat, ceea ce după părerea noastră ține de competența Părții 2 a prezentului 

Acord, ci în dezvoltarea deprinderilor primare și practicii de posesie a balonului, 

identificarea jucătorilor de perspectivă, selectarea acestora și dezvoltarea talentului 

în viitor. 

Cu ajutorul organizării jocurilor cu mingea, școlile deschise de fotbal distractiv își 

propun drept scop utilizarea acestui instrument strategic în contextul social și politic, 

pe întreg teritoriul țării. Partea 2 participantă în cadrul acestui program, liderii 

CCPA/OFFS, antrenorii CCPA/OFFS și copiii, contribuie la restabilirea relațiilor de 

prietenie pierdute anterior, încrederii și colaborării sportive între diferite grupări 

antagoniste, favorizează dezvoltarea coexistenței pașnice, încrederii, restabilirea 

contactelor și colaborările sociale. 

 

Obiectivele CCPA/OFFS au un caracter multilateral și anume: 

 

- Dezvoltarea culturii sportive până la un nivel util pentru întreaga societate.  

- Obiectivul tuturor liderilor și antrenorilor CCPA/OFFS, formați în baza 

”conceptului de fotbal distractiv”, este de a completa statele de personal ale 

școlilor de fotbal cu specialiști calificați, care vor reuși să transmită generațiilor 

viitoare propriile cunoștințe și experiențe.  

- Transmițând inventarul nostru sportiv instituțiilor, care participă în programul 

CCPA/OFFS, contribuim și facem posibilă participarea acestora la organizarea 

și desfășurarea evenimentelor din lumea fotbalului, făcând uz de concepția 

noastră de fotbal distractiv.  

- Inventarul sportiv donat de Partea 1 trebuie să fie utilizat de către școlile 

sportive, cluburile de fotbal, școlile generale și grădinițe conform destinației.  

- Organizarea seminarelor comune ale liderilor CCPA/OFFS și antrenorilor 

CCPA/OFFS din țările participante la programul CCPA/OFFS joacă un rol 

constructiv în procesul de stabilire a păcii și stabilității. 

- Noi utilizăm ”concepția de fotbal distractiv” în calitate de mijloc potrivit pentru 

coexistența pașnică și înțelegerea socială reciprocă dintre persoanele cu 

orientare socială diferită. Utilizarea principiului fundamental ”sportul pentru 

toți”, ne oferă posibilitatea să atragem, în calitate de participanți ai programului, 

mai mulți antrenori CCPA/OFFS și copii de naționalități diferite.  

 

3. Componentele proiectului 
 

- Instruirea liderilor CCPA/OFFS, antrenorilor CCPA/OFFS, și Părții 2 în 

locurile și în intervalele de timp, care vor fi stabilite suplimentar.  

- Desfășurarea activității școlilor CCPA/OFFS. Activitatea școlilor deschise de 

fotbal distractiv va fi organizată de către 1 lider școlar CCPA/OFFS,  1 lider, 
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reprezentant al Inspectoratului de General de Poliție, 12 antrenori CCPA/OFFS 

și 12 asistenți ai antrenorilor CCPA/OFFS. 

- Din componența Părții 2 a prezentului Acord, la proiect vor participa 192 copii 

cu vârsta cuprinsă între 6 și 10 ani, de la cel puțin o entitate publica locală, 1 

club sau școală de fotbal, 1 instituție de învățământ general și 1 grădiniță 

(Anexa nr.2). 

 

4. Partea 2 a prezentului Acord 
 

În scopul implementării cu succes a proiectului ”Open Fun Football Schools” Partea 

2 va efectua următoarele acțiuni: 

4.1. Selectează 1 lider CCPA/OFFS, 12 antrenori CCPA/OFFS (inclusiv 6 femei și 

1 antrenor CCPA/OFFS principal) și 12 asistenți ai antrenorilor CCPA/OFFS 

(inclusiv 6 femei). Acest contingent trebuie să reprezinte în sine colaboratori 

de încredere, fără antecedente penale, să posede bune calități de comunicare 

pedagogică și abilități organizatorice, dorință și experiență de lucru cu copiii, 

dragoste față de ei și entuziasm personal.  

4.2. Achită Părții 1 taxa de participare la proiect în sumă totală de ………………… 

lei (…………………………………….. lei, ……. bani) pentru acoperirea 

costurilor organizatorice (cazare, alimentare, echipament sportiv, etc.) de 

instruire  a 1 lider și a 12 antrenori CCPA/OFFS (în total 13 persoane) în cadrul 

seminarelor specializate ce durează 2 zile.  

4.3. Asigură, pe durata a 5 zile, transportarea a 192 copii la locul desfășurării 

evenimentelor din cadrul școlilor și o masă (gustare) zilnică pentru copii 

(sandvișuri și apă potabilă). 

4.4. Pentru implementarea proiectului CCPA/OFFS, Partea 2 pune la dispoziție, 

timp de 5 zile, un teren de fotbal, porți de fotbal (2 mari și 2 mici), vestiare 

pentru antrenorii CCPA/OFFS și copii, un depozit pentru păstrarea inventarului 

și a echipamentului, asigură sonorizarea și asistența medicală pe parcursul 

evenimentelor. 

4.5. Selectează 192 copii (inclusiv 60% fete) cu vârsta 6-10 ani pentru băieți și 6-

11 ani pentru fete. 

4.6. În scopul respectării principiului ”fotbal pentru toți”, o atenție deosebită trebuie 

acordată participării în cadrul programului nu doar a copiilor talentați, ci a 

tuturor copiilor doritori de a juca fotbal. În acest fel, bazându-se pe principiul 

programului CCPA/OFFS, este necesar ca 50% dintre copiii atrași în 

activitățile proiectului să nu fie membri ai cluburilor de fotbal. 

4.7. În scopul respectării cerințelor sociale ale programului CCPA/OFFS, se 

recomandă includerea în componența școlilor deschise de fotbal distractiv a 
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copiilor din familiile social-vulnerabile și social-dezavantajate, precum și a 

copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES).   

4.8. Pentru realizarea și promovarea conviețuirii pașnice și a relațiilor de prietenie 

dintre participanții la programul CCPA/OFFS (lideri, antrenori și copii), fiecare 

instituție participantă la proiect va stabili în mod corespunzător și echitabil 

componențele propriilor echipe. 

4.9. Este foarte important ca în programul CCPA/OFFS să participe un număr cât 

mai mare de cluburi, școli generale și grădinițe. În program trebuie să participe 

cel puțin 1 club de fotbal, 1 instituție de învățământ general și 1 grădiniță. Este 

de dorit ca aceste instituții să aibă deja experiență în organizarea competițiilor 

de fotbal pentru copii sau să preconizeze organizarea unor astfel de competiții. 

4.10. Partea 2 a prezentului Acord garantează că după încheierea școlii deschise de 

fotbal distractiv, în cadrul proceselor de instruire și antrenament, precum și de 

educație ulterioară, vor fi aplicate principiile CCPA/OFFS, iar până la sfârșitul 

anului școlar (în perioada septembrie-decembrie 2020) vor fi organizate cel 

puțin 5 evenimente extrașcolare (Anexa 1).  

4.11. Conform Programului special Sport + Școală + Politie, care face parte din 

cadrul Proiectului ”Open Fun Football Schools” și este implementat în țară 

noastră de către Federația Moldovenească de Fotbal si Inspectoratul General de 

Politie, este necesară prezența unui reprezentant al Inspectoratului de Poliție, 

care va fi responsabil de menținerea ordinii publice pe perioada desfășurării 

activităților, precum și implementarea unui program special pentru copii. 

Inspectoratul General de Poliție și Partea 1 (Federația  Moldovenească de 

Fotbal) sunt organele împuternicite cu dreptul de a delega/selecta reprezentanții 

Inspectoratului General de Poliție implicați în cadrul programului. 

4.12. Partea 2 poartă răspundere pentru eventuale prejudicii din partea sau in adresa 

copiilor pe parcursul desfășurării activității școlilor deschise de fotbal 

distractiv. Copiii participanți la programul CCPA/OFFS trebuie să aibă 

permisiunea din partea părinților sau adulților, care prevede responsabilitatea 

acestora pentru cauzarea unor astfel de prejudicii. Prin urmare, CCPA/OFFS 

nu poartă nici o răspundere pentru incidentele sau consecințele acestora cu 

caracter uman sau material în procesul de realizare a programului CCPA/OFFS. 

4.13. Partea 2 oferă asigurări medicale obligatorii antrenorilor CCPA/OFFS 

împotriva accidentelor. În caz contrar, aceasta va fi responsabilă pentru viața și 

sănătatea antrenorilor CCPA/OFFS.  

4.14. CCPA/OFFS Moldova nu poartă răspundere pentru viața și sănătatea 

antrenorilor CCPA/OFFS, care au avut de suferit în urma accidentelor pe 

parcursul desfășurării evenimentelor CCPA/OFFS. 

4.15. Pentru participarea la proiect, liderii și antrenorii CCPA/OFFS prezintă, în 

termenii stabiliți, copia buletinului de identitate, certificatul medical și acordul 
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cu privire la prelucrare datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal 

ale liderilor și antrenorilor CCPA/OFFS vor fi utilizate de către Partea 1 

(numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind 

protecția datelor cu caracter personal) în cadrul proiectului CCPA/OFFS, 

inclusiv pentru transmiterea acestor date organelor competente în scopul 

verificării lipsei antecedentelor penale. Refuzul de a furniza datele cu caracter 

personal necesare şi solicitate de către Partea 1 determină imposibilitatea 

stabilirii raporturilor juridice specifice proiectului CCPA/OFFS. 

4.16. La finalizarea fiecărui eveniment CCPA/OFFS, Partea 2 va prezenta Părții 1, 

în termeni cât mai restrânși, dar nu mai târziu de 2 zile, raportul (în format 

electronic) cu privire la desfășurarea evenimentului (minimum 5 poze, inclusiv 

1 poză de grup, actul de verificare și lista participanților). 

 

5. Responsabilitatea Părții 1 prin intermediul CCPA/OFFS 
 

În vederea asigurării funcționării cu succes a școlilor deschise de fotbal distractiv, 

Partea 1, prin intermediul CCPA/OFFS, va efectua următoarele acțiuni: 

5.1. Transmiterea, cu drept de proprietate, liderilor și antrenorilor CCPA/OFFS a 

13 seturi cu echipament sportiv, care vor fi utilizate pe parcursul desfășurării 

programului. 

5.2. Transmiterea echipamentul sportiv (maioul si chipiuri) acordate de 

CCPA/OFFS și FMF cu drept de proprietate copiilor participanți la proiectul 

CCPA/OFFS, imediat după 5 zile de activități organizate în luna septembrie 

2020. 

5.3. Organizarea și desfășurarea seminarelor de instruire și perfecționare liderilor și 

antrenorilor CCPA/OFFS, precum și asigurarea fiecărui antrenor CCPA/OFFS 

cu ghidul ”Open Fun Football Schools” și cu agendă specială CCPA/OFFS. 

5.4. Furnizarea echipamentului necesar pentru organizarea cu succes a activității 

școlilor CCPA/OFFS. Școala va primi în proprietate echipament suplimentar 

după ce va desfășura 5 activități extra-școlare obligatorii pe parcursul anului 

2020. 

5.5. Tot echipamentul sportiv este destinat Părții 2 a prezentului Acord, pentru ca 

după finalizarea Programului CCPA/OFFS toate instituțiile participante 

(cluburile de fotbal, instituțiile de învățământ general, grădinițele, etc.) să aibă 

posibilitatea de a desfășura, în mod independent, festivaluri de fotbal pentru 

copii. Astfel, inventarul sportiv nu trebuie să fie transmis sau donat persoanelor 

fizice și/sau juridice, care nu au participat la activitățile din cadrul Proiectului 

CCPA/OFFS. 

5.6. După finalizarea programului, Partea 2 a prezentului Acord, la decizia 

conducerii acesteia, se obligă să transmită o parte a inventarului și a 
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echipamentului sportiv primit instituțiilor participante (cluburilor de fotbal, 

instituțiilor de învățământ general, grădinițelor, etc.). 

5.7. Partea 2 a prezentului Acord se obligă să prezinte Părții 1 a prezentului Acord 

rapoarte, informații și acte, care dovedesc că echipamentul sportiv a fost utilizat 

conform destinației.  

5.8. Distribuirea echipamentului se efectuează în baza contractului de donație, 

încheiat între Partea 1 și Partea 2 a prezentului Acord. 

5.9. Partea 1 va asigura protecția datelor cu caracter personal ale participanților la 

activitățile proiectului CCPA/OFFS (copii, liderii și antrenorii CCPA/OFFS), 

utilizate de către Partea 1 (numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 

08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal) în cadrul proiectului 

CCPA/OFFS, precum si pentru introducerea  participanților in sistemul de 

gestiune a bazelor de date „COMET”. 

 

6. Dispoziții finale 
 

6.1. Prezentul Acord este încheiat în scopul desfășurării cu succes a activității 

CCPA/OFFS și pentru asigurarea principiilor enunțate mai sus. Reieșind din 

interesele și beneficiile copiilor și ale instituțiilor participante, Acordul este 

încheiat de toate părțile participante la programul școlilor deschise de fotbal 

distractiv – Partea 2, liderii, antrenorii și asistenții antrenorilor CCPA/OFFS.   

6.2. CCPA/OFFS va monitoriza activitatea școlilor și după finalizarea activităților 

din cadrul proiectului. În acest scop, experții locali și internaționali vor suporta 

propriile cheltuieli de deplasare. 

 
 

7. Rechizitele părților 
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Federația Moldovenească de Fotbal 

 

MD 2012, mun. Chișinău, str. Tricolorului 39 

c/f – 1009620000480 

 

c/TVA - 0505997 

Contul bancar / IBAN-ul 

MD64ML000000002251600618 

Bank: BC,, Moldindconbank ,,SA,   

Sucursala ,,Stabil,, Chișinău 

Cod Bank: MOLDMD2X300 

 

 

Secretar General F.M.F 

 

 

Nicolai Cebotari  
 

 

_______________ 

Denumirea instituției 

____________________________________ 

____________________________________ 

Adresa juridică _______________________ 

____________________________________

____________________________________ 

Codul fiscal __________________________ 

Codul TVA __________________________ 

Rechizitele bancare ____________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

Funcția persoanei responsabile 

____________________________________ 

Nume, prenume ______________________ 

____________________________________ 

Semnătura și ștampila 

 

____________________________________ 
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ANEXA 1.  

 

Evenimente extrașcolare obligatorii CCPA/OFFS 

 

Septembrie - Decembrie 2020 

 

    

1. Ziua Internațională a Familiei (15 mai) 

2. Ziua Internațională a Inimii (29 septembrie)  

3. Ziua Internațională a Fetelor (11 octombrie) 

4. Ziua Internațională a Drepturilor Copilului (20 noiembrie) 

5. Ziua Mondială a Fotbalului (10 decembrie) 

 

 

Cerințe minime pentru desfășurarea evenimentelor extrașcolare 

CCPA/OFFS 

 

 Scrisoare oficială cu data, ora și locul desfășurării festivalului, indicarea 

numărul de copii (fete, băieți); 

 Stadion, teren de fotbal, sala de sport; 

 Minimum 40 de copii U11 (50% fete); 

 Minimum 2 antrenori CCPA/OFFS, în echipament sportiv oficial al 

proiectului; 

 Inventar sportiv CCPA/OFFS la toate activitățile  (mingi, conuri, porții, 

veste pentru antrenament); 

 Asistența medicală pe toată durata evenimentului (medic, asistent 

medical). 

 Apă  potabilă pe întreaga durată a activităților sportive; 

 Program de activitate (în format electronic); 

 Raport după fiecare eveniment (în format electronic, minimum 5 poze, 

inclusiv 1 poză de grup, actul de verificare și lista participanților). 

 

Termen: Nu mai târziu de 2 zile după finalizarea evenimentului. 

 

Remarcă: Școala va primi echipamentul suplimentar după ce va desfășura 10 

activități (5 în perioada august/septembrie + 5 activități extra-școlare obligatorii.  
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Anexa nr.2 

 

Supliment la Acordul de colaborare în domeniul  

organizării școlilor CCPA/OFFS în anul 2020 

 

 

În scopul implementării cu succes a proiectului ”Open Fun Football Schools” în anul 

2020, la program trebuie să participe cel puțin 1 club de fotbal (sau școala sportivă), 

1 instituție de învățământ general, 1 grădinița și administrația publica locală.  

 
 

Clubul de fotbal sau școala sportivă Denumire________________________________

________________________________________ 

tel.  __________________________________ 

Semnătură și  ștampilă _____________________ 

 

 

Instituția de învățământ general Denumire________________________________

________________________________________ 

tel.  __________________________________ 

Semnătură și  ștampilă _____________________ 

 

 

Grădinița Denumire________________________________

________________________________________ 

tel.  __________________________________ 

Semnătură și  ștampilă _____________________ 

 

 

Administrația publica locală Denumire________________________________

________________________________________ 

tel.  __________________________________ 

Semnătură și  ștampilă _____________________ 

 


