
SCHOOLS + SSP
2020



In anul 2020 
Proiectul CCPA/OFFS Moldova 
împlinește 15 ani!



o Școala Sportivă pentru copiii si juniori din or. Telenești

o Secția Cultură, Turism, Tineret și Sport or. Dondușeni

o Școala Sportivă or. Aneni Noi, Primăria orașului Sângera

o Primăria satului Cazaclia, r. Ceadâr-Lunga, Primăria s. Tomai

o UTA Găgăuzia, Primăria s. Valea Perjei, r. Taraclia

o Primăria satului Slobozia-Dușca, r. Criuleni

o FC Junior-ȘS 4 or. Tiraspol

o Asociația Obșteasca Fotbal Dubăsari s. Doroțcaia

o Gimnaziul din satul Frăsinești, r. Ungheni

o CS Petrocub or. Hâncești



CORONAVIRUS:
Pandemia de COVID19 are un impact teribil asupra lumii sportului!

Extinderea foarte rapidă a unui agent patogen 
necunoscut a adus și întregul univers al sportului într-un 
moment forțat de repaus aproape complet!

UEFA a decis suspendarea Ligii Campionilor și a Europa 
League!

Stoparea antrenamentelor pentru copiii ! 



Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a decis să
permită, din 1 iunie curent, reluarea procesului de antrenament
al jucătorilor de fotbal legitimați în cadrul Federației Moldovenești
de Fotbal.

https://msmps.gov.md/sites/default/files/hotarire_cnesp_nr.13_din_29.05.20.pdf?fbclid=IwAR1MR0F9o_OIT0u1guU4bS8i6bwR
-YKEtPJI1uX-4o4aApvbtnwXR7G8qM8

Instrucțiune cu privire la măsurile de prevenire a infecției COVID-19 în centrele
sportive, terenurile de sport, bazinele sportive în procesul de organizare a
antrenamentelor individuale și contact.

Hotărîre nr. 13 din 29 mai 2020
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CREAREA UNOR LEGATURI 
INTERUMANE

DEZVOLTAREA FOTBALULUI 
FEMININ

PROGRAM SPECIAL 
SPORT + ȘCOALĂ + POLITIE

OBIECTIVE SPECIFICE:

Includerea copiilor din diferite etnii și 
regiuni inclusiv Transnistria și 
Găgăuzia prin  promovarea păcii și 
reconc ilierii.                

Dezvoltarea echipelor de 
fotbal pentru femei și a 
femeilor-antrenori.

Implicarea poliției moldovenești
în diverse activități pentru 
promovarea principiilor poliției 
comunitare și prevenirea 
infracțiunilor juvenile (SSP).



OBIECTIVUL ANULUI 
PROTECȚIA COPIILOR IN SPORT (FOTBAL)



DANISH FA COPENHAGEN 
eFC

server (club house) –
www.discordapp.com

E- coach education

CCPA LANSEAZĂ O NOUĂ PLATFORMĂ DE EDUCAȚIE ONLINE !

http://www.discordapp.com/


OPEN FUN FOOTBALL SCHOOL 2019

Organizare

• 200 Fete și băieți 6-11 ani

• 60% Fete

• 2 OFFS-Lideri (Voluntari)

• 12 OFFS-Antrenori (Voluntari)

• 12 OFFS-Asistent la antrenori (Voluntari)

• FC, ȘS, APL, Instituția de învățământ general, Grădinița      

Părinți



OPEN FUN FOOTBALL SCHOOLS + SSP 2020

?
Format

Format NOU pentru 2020



ADMINISTRAȚIA CLUBURILOR DE FOTBAL, ȘS, ASOCIAȚIILOR SPORTIVE ÎMPREUNA 
CU LIDERII OFFS TREBUIE:

Recomandări pentru desfășurarea activităților 

- Înainte de antrenament

- În timpul antrenamentului
- După antrenament

- În caz de boală

- Programe de antrenament 

 să elaborați un plan de acțiuni și să va gândiți la implementarea activităților sportive, 
antrenamente, OFFS 





40 m

20 m

Teren de fotbal mini (40x20 m) poate
găzdui 10 persoane (Jucători și
antrenori).

Maximum 10 jucători - fiind 1 Antrenor

(a) Antrenament în grupa de maxim 10
persoane, inclusiv antrenorul

(b) Nu se vor face substituiri între grupuri
în timpul antrenamentului

(c) Fiecare grup va avea întotdeauna 1
antrenor sau 1 adult.

Recomandări pentru desfășurarea antrenamentului cu 10 jucători (Exemplu) 



Terenul trebuie să fie clar marcat și să fie o
distanță minim de 2 metri între fiecare teren,
precum și în jurul terenului. Este important să
existe o distanță suficientă între terenuri pentru
ca grupurile de pe diferite terenuri să nu fie
aproape unele de celelalte, astfel încât nu
există riscul de a încălca regulile de interdicție
privind adunarea în grupuri.



EXERCIȚII  ADAPTATE la SITUAȚIA (Covid 19)  



MATERIAL METODIC

Exerciții și jocuri recomandate pentru proiectul OFFS 2019



PROTECȚIA COPIILOR IN SPORT (FOTBAL) 

În cadrul Școlile Deschise al Fotbalului

Distractiv (OFFS) și a festivalurilor sportive,

protecția copilului se extinde de la crearea

unui mediu bun și sigur pentru copii, unde

aceștia pot crește, prospera și avansa, până

la protecția și prevenirea violenței, neglijării,

abuzului sexual, traficului etc. Astfel, este

important pentru noi toți să fim conștienți de:



• Cum comunicăm cu copiii?
• Cum comunicăm noi, și copiii între ei? 
• Ce fel de imagini împărtășim cu copiii?
• Vedem copii vulnerabili din cauza unor factori      
sociali, economici sau de altă natură?
• Bănuim sau vedem că copiii sunt agresați?
• Vedem semne de suferință sau comportament 
de risc?
• Vedem semne de maltratare sau abuz?

PROTECȚIA COPIILOR IN SPORT 





https://www.uefa-safeguarding.eu/learning

https://www.uefa-safeguarding.eu/sites/default/files/2020-
04/UEFA%20Toolkit%20--%20Russian.pdf

On-line course (gratuit)

https://www.uefa-safeguarding.eu/learning
https://www.uefa-safeguarding.eu/sites/default/files/2020-04/UEFA%20Toolkit%20--%20Russian.pdf




Telefonul copilului

116111 

Dna. Sîrbu Dina, manager la Telefonul Copilului Moldova 116 111



FMF

Internet

CCPA

INFORMAȚIE 

73 (+373 22) 21 04 32

(+ 373 22) 78 56 

offs@fmf.md
fmf@fmf.md

www.ccpa.eu

Dacia 45, Chisinau
MD – 2062

COMET

http://ccpa.eu/
http://www.fmf.md/ro/news/open_fun_football_schools
http://ccpa.eu/
mailto:offs@fmf.md
mailto:fmf@fmf.md
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