
 
 

Doamnelor şi Domnilor! 
 

Proiectul internațional  Open Fun Football Schools continuei  implementarea în țară noastră de 
către Federația Moldovenească de Fotbal, sub conducerea organizației neguvernamentale Cross Culture 
Project Association, din orașul Copenhaga, Danemarca.  Timp de cincisprezece ani în proiectul Open Fun 
Football Schools au participat peste 85.000 de copii și 2.300 de antrenori din toate regiunile Moldovei şi ale 
Transnistriei. Obiectivul general al proiectului este contribuirea la promovarea relațiilor inter- și 
intracomunitare și a inițiativelor ascendente ale societății civile care contribuie la coexistența pașnică, 
incluziunea socială, egalitatea de gen, protecția copilului, buna guvernare, valorile democratice și drepturile 
omului. 

 
În acest context, Federația Moldovenească de Fotbal anunță primirea cererilor pentru organizarea  

Școlilor Deschise de Fotbal Distractiv în 2021 în regiunea Dvs. Pentru anul 2021 sunt planificate 12 Școli 
Deschise de Fotbal Distractiv (OFFS). În calitate de subvenții pentru desfășurarea evenimentelor, 
fiecare școală va primi materiale și accesorii, materialul metodic, cât și echipamentul necesar pentru 
antrenori și copii. 
 

Taxa pentru participare la proiectul Școli Deschise de Fotbal Distractiv (OFFS), constituie sumă de 
9000 lei (costurile de organizare). Cluburile din cadrul campionatului național la fotbal feminin constituie 
sumă de 7000 lei. Plata se efectuează prin transfer, în lei moldovenești, nu mai târziu de 20 mai 2021.  Mai 
multa informație dumneavoastră găsiți aici https://www.fmf.md/home/grassroots/open-fun-football-schools-
51/documente-488.html  

 
La sfârșitul cursului, participanții vor primi certificat UEFA Grassroots Leader. 
Cererile se primesc până la 7 mai 2021 la sediul departamentului tehnic str. Dacia 45. Posta electronica 
offs@fmf.md. 
 
Numere de contact:   + 373   60 200 058 -  Patraș Svetlana, Coordonator de proiect 
           + 373   68 098 590 -  Mardari Victor, Asistent coordonator 
 
 
Reieșind din necesitatea sporirii nivelului de respectare a măsurilor de prevenire a răspândirii infecției COVID 
– 19, seminarul pentru antrenori poate fi organizat in regim on-line, sub formă de „webinar”, potrivit deciziei 
conducerii proiectului. De asemenea, formatul activităților  poate fi schimbat (mai puțini copii), pentru a 
asigura protecția copiilor în timpul evenimentelor si sa fie respectate măsurilor de prevenire a răspândirii 
infecției COVID 19. 
 
Cu respect, 
 
 
 
Butelischi Serghei 
Director Tehnic 
 

https://www.fmf.md/home/grassroots/open-fun-football-schools-51/documente-488.html
https://www.fmf.md/home/grassroots/open-fun-football-schools-51/documente-488.html
mailto:offs@fmf.md

