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Preambul  
 
FEDERAŢIA MOLDOVENEASCĂ DE FOTBAL, CARE A SEMNAT PREZENTA CONVENŢIE,  
 

Prezintă principiile de bază în procesul de pregătire a copiilor şi junioarelor în cadrul 
şcolii de fotbal. Datorită sistemului general de instruire şi antrenament, creat şi aplicat în cadrul 
cluburilor de fotbal (a şcolilor sportive), acest program va contribui la perfecţionarea măiestriei 
sportive a jucătoarelor de fotbal junioare.   

 
Nu trebuie să subapreciem importanţa procesului de instruire, ca bază a tuturor formelor 

de activitate, de asemenea, nu trebuie să subapreciem nici necesitatea elaborării unor 
standarde unice pentru antrenament, în scopul asigurării unui lucru eficient din partea 
antrenorilor din R. Moldova. Menirea prezentei convenţii este de a proteja jucătoarelor de 
antrenorii neprofesionişti, care pot avea o influenţă negativă asupra dezvoltării fizice şi psihice, 
precum şi asupra strategiilor de joc ale acestora.     

 
Fără îndoială, fotbalul este o modalitate importantă şi foarte populară de petrecere a 

timpului liber. Scopul acestui program constă în crearea condiţiilor necesare pentru asigurarea 
unui nivel stabil de pregătire a tinerilor jucătoare de fotbal, care reprezintă o parte integrantă a 
lumii sportului.  

 
Fotbalul modern are nevoie de executori înalt calificaţi şi bine pregătiţi, iar schemele 

corespunzătoare de instruire şi pregătire, elaborate de către FMF, trebuie să reflecte cerinţele 
acestui joc, care apar în lumea unei concurenţe acerbe.   
 
Ca urmare a celor menţionate mai sus,  
 
FEDERAŢIA MOLDOVENEASCĂ DE FOTBAL ŞI CLUBURILE DE FOTBAL FEMININ 
(ŞCOLILE SPORTIVE), CARE AU SEMNAT PREZENTA CONVENŢIE,  
AU CONVENIT ASUPRA URMĂTOARELOR CLAUZE: 
 
CAPITOLUL I 
Scopul principal  
Articolul 1 
 

Părţi ale Convenţiei pot fi doar structurile de fotbal (cluburile, şcolile sportive, 
organizaţiile sociale), care la momentul semnării prezentei Convenţii sunt oficial înregistraţi din 
punct de vedere juridic şi care participă la Campionatul Republicii Moldova pentru copii și 
junioare la fotbal feminin.    

 
Prin semnarea prezentului document, fiecare parte contractantă se obligă să respecte 

principiile de bază în procesul de pregătire a copiilor și junioarelor, elaborate de către FMF, 
precum şi să îndeplinească obligaţiile aferente întru atingerea scopurilor indicate în continuare.  
 
CAPITOLUL II 
Scopuri  
Articolul 2 
 
    1)  Crearea unei imagini atractive a fotbalului.   
     

   Convenţia FMF cu privire la principiile de bază ale procesului de pregătire a copiilor și  junioarelor 
în cadrul școlilor de fotbal (fotbal feminin) 
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    2) Creşterea nivelului de pregătire a jucătorilor de fotbal junioarelor în cadrul diferitor structuri 
de fotbal – membre ale FMF, educarea unor jucătoare de fotbal inteligente, sănătoase din punct 
de vedere fizic și bine pregătite.    
    3) Asigurarea unui nivel unic de pregătire minimă a fotbalistelor, confirmarea standardelor 
corespunzătoare.  
    4) Educarea unor membri ai societății sănătoase și cu drepturi depline, a unor patrioţi fideli.   
 
CAPITOLUL III 
Principiile de bază 
Articolul 3 
 
     1) FMF îşi asumă următoarele obligaţii:  

 а) Elaborarea şi aprobarea Programului de pregătire a jucătoarelor de fotbal junioare, 
care să corespundă standardelor europene;  

 в) Acordarea de asistenţă materialo-tehnică structurilor de fotbal, în dependenţă de 
categorie;  
    2) Structurile de fotbal se obligă să execute programul de pregătire a jucătoarelor de fotbal  
junioarele, elaborat și aprobat de către FMF.  

Activitatea în cadrul prezentului program nu va constitui un obstacol pentru ca structurile 
de fotbal să-şi păstreze individualitatea.   

Semnând prezenta Convenţie, părţile contractante garantează faptul că au soluţionat cu 
partenerii lor toate problemele de ordin intern.   

FMF nu va interveni direct în procesul de pregătire a jucătoarelor de fotbal junioare, care 
va fi coordonat de către administraţiile structurilor de fotbal, cu excepţia cazurilor când acestea 
din urmă încalcă prevederile prezentei Convenţii.    

 
CAPITOLUL IV 
Organele competente  
Articolul 4 
  
Organele competente sunt: 

1) Comisia de Experţi, obligaţiile căreia sunt:  
 
a) Supravegherea, sub egida Comitetului de Licenţiere şi a Comitetului Dezvoltare 

Tehnică ale FMF, respectării principiilor de bază în procesul de instruire a copiilor şi 
jucătoarelor de fotbal  junioarele în cadrul școlii de fotbal sau clubului sportiv.   

b) Stabilirea şi aprobarea minimumului de standarde necesare pentru realizarea 
antrenamentelor;  

c) Determinarea nivelului fiecărei structuri de fotbal;  
d) Verificarea schemelor de antrenament, elaborate de către structurile de fotbal;  
e) Verificarea corespunderii pregătirii antrenorilor licenţelor FMF sau UEFA din numele 

Comitetului Dezvoltare Tehnică al FMF;  
f) Examinarea reclamaţiilor depuse din numele oricăror persoane sau structuri de fotbal, 

care au legătură cu scopul principal al prezentei Convenţii;  
g) Examinarea cererilor de aderare a structurilor de fotbal la prezenta Convenţie în 

conformitate cu Articolul 6 al prezentului acord;   
h) Analizarea cererilor din partea structurilor de fotbal care doresc să iasă din 

Convenţie, în conformitate cu Articolul 7 al prezentului acord;   
i) Prezentarea rapoartelor Comitetului Executiv, Comitetului de Licenţiere şi Comitetului 

Dezvoltare Tehnică ale FMF;   
j) Desemnarea specialiştilor corespunzători, în scopul acordării asistenţei structurilor de 

fotbal;  
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k) Monitorizarea activităţii structurilor de fotbal şi consultarea acestora în problemele 
aferente principiilor de bază, în procesul de pregătire a copiilor şi fotbaliştilor juniori, 
acordarea de asistenţă didactico-metodică. 

 
2) Comitetul de Licenţiere al FMF, obligaţiile căruia sunt:  

 
a) Examinarea recomandărilor şi a propunerilor înaintate de către Comisia de Experţi, 

precum şi prezentarea materialelor Comitetului Executiv al FMF;   
b) Soluţionarea litigiilor în conformitate cu prevederile Articolului 8 al prezentei 

Convenţii;  
c) Solicitarea, înaintată Comitetului Dezvoltare Tehnică, ca diplomele eliberate să 

corespundă calificării antrenorilor.  
 

3) Comitetul Executiv al FMF, care are dreptul:  
 

a) De a urma recomandările şi de a participa activ în procesul de luare a deciziilor 
referitoare la evaluarea principiilor de bază în pregătirea copiilor şi jucătoarelor de fotbal 
junioare, în cadrul şcolii de fotbal;  

b) De a lua decizia finală în litigiile nesoluţionate de către Comitetul de Licenţiere şi 
Comitetul Dezvoltare Tehnică ale FMF;    

c) De a introduce sau a respinge modificările în prezenta Convenţie; 
d) De a lua decizia finală în conformitate cu Articolul 12 al prezentei Convenţii. 
 
 

CAPITOLUL V 
Categoriile structurilor de fotbal   
Articolul 5 
 
    Categoriile structurilor de fotbal sunt atribuite în conformitate cu prevederile Regulamentului 
de Atestare (licenţiere) a şcolilor de fotbal, a cluburilor pentru fotbal feminin – licența „D”.  
 
CAPITOLUL VI 
Procedura de includere în Convenţie a noilor structuri de fotbal – membre a FMF  
Articolul 6 
 
         Toate structurile de fotbal care corespund prevederilor Articolului 1 al prezentei Convenţii, 
care sunt de acord cu principiile de bază în procesul de pregătire a copiilor și jucătoarelor de 
fotbal junioare în cadrul școlii de fotbal şi care sunt capabile să asigure nivelul necesar de 
pregătire, pot depune o cerere de aderare la prezenta Convenţie.   

Pentru aceasta este necesar a se depune o cerere corespunzătoare, în formă scrisă, la 
FMF.  
 
CAPITOLUL VII 
Procedura de ieşire din Convenţie  
Articolul 7 
 

Fiecare structură de fotbal are dreptul de a ieşi, în orice moment, din prezenta 
Convenţie, cu condiţia respectării procedurii descrise în continuare.  
 

Partea care doreşte să iasă din prezenta Convenţie, trebuie să anunţe, în mod 
corespunzător, Secretarul General al FMF printr-o scrisoare recomandată. Decizia de ieşire din 
Convenţie intră în vigoare la expirarea termenului de şase luni din momentul primirii cererii 
respective.   
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CAPITOLUL VIII 
 
Soluţionarea litigiilor 
Articolul 8 
 

Părţile prezentei Convenţii sunt de acord cu faptul ca toate litigiile apărute în privinţa 
principiilor de bază în procesul de pregătire a copiilor şi jucătoarelor de fotbal junioare, în cadrul 
şcolii de fotbal, să fie soluţionate de către Comisia de Experţi în comun cu Comitetul de 
Licenţiere şi Comitetul Dezvoltare Tehnică ale FMF.    
 

În cazuri excepţionale, Comitetul Executiv al FMF şi Curtea Naţională de Arbitraj Sportiv 
va avea dreptul să ia decizia finală şi obligatorie pentru executare, în conformitate cu 
prevederile Statutului FMF.  
 
CAPITOLUL IX 
Penalităţi  
Articolul 9 
 

În cazul în care o oarecare parte încalcă prevederile Convenţiei sau a deciziilor, Comitetul 
de Licenţiere al FMF are dreptul de a întreprinde următoarele măsuri şi/sau directive în privinţa 
părţii respective:  

a) Să-i dea un avertisment;  
b) Să coboare nivelul categoriei structurii de fotbal.  

 
Comitetul Executiv al FMF are dreptul de a exclude din Convenţie acele structuri de fotbal 

care refuză să execute decizia Comitetului de Licenţiere şi a Comitetului Dezvoltare Tehnică ale 
FMF.  
 
CAPITOLUL X 
Procedura de introducere a modificărilor  
Articolul 10 
  

Comitetul Executiv al FMF poartă responsabilitate pentru interpretarea prezentei 
Convenţii şi pentru oricare modificări introduse în aceasta.  
 
CAPITOLUL XI 
Legile aplicabile 
Articolul 11 
 

Prezenta Convenţie este întocmită în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii 
Moldova. Părţile prezentei Convenţii au convenit asupra faptului că oricare litigiu apărut între 
acestea şi FMF va fi examinat în conformitate cu Statutul FMF.    
 
CAPITOLUL XII 
Soluţionarea litigiilor neprevăzute  
Articolul 12 
 

În cazul apariţiei litigiilor, a căror procedură de soluţionare nu este prevăzută în prezenta 
Convenţie, se vor aplica prevederile Statutului şi Regulamentului FMF. Dacă în Statut şi 
Regulament nu există indicaţiile corespunzătoare, Comitetul Executiv al FMF are dreptul să 
soluţioneze litigiul în conformitate cu scopurile dezvoltării fotbalului pentru copii şi jucătorilor de 
fotbal juniori în Republica Moldova.   
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CAPITOLUL XIII 
Aprobarea 
Articolul 13 
 

Prezenta Convenţie a fost aprobată de către Comitetul Executiv al FMF la data de 
21/12/2017. 
 
CAPITOLUL XIV 
Ratificarea  
Articolul 14 
 

Oricare structură de fotbal, care aderă la prezenta Convenţie, trebuie să semneze 
Convenţia în original. Semnătura Preşedintelui clubului (a directorului şcolii sportive) sau a altei 
persoane oficiale care are dreptul de a semna, depusă pe prezentul acord, semnifică faptul că 
structura de fotbal aprobă conţinutul, precum şi drepturile şi obligaţiile prevăzute în prezenta 
Convenţie.  
 
 
 
                                    


