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Acest program a fost elaborat ca
urmare a numeroaselor discuții și
consultări cu membrii afiliați ai
Federației de Fotbal, dar și cu
amatorii și profesioniștii din
domeniul
fotbalului.
Acesta
exprimă în mare măsură viziunea
întregii comunități de fotbal cu
privire la dezvoltarea fotbalului,
luând în calcul situația actuală și
oportunitățile existente.

Programul de dezvoltare a
fotbalului în Moldova pentru
toți și fiecare!

Scopuri și obiective:
1. Îmbunătățirea

rezultatelor

echipelor naționale.
2. Dezvoltarea fotbalului pentru
copii

și

juniori

(Academii,

Cluburi, Școli).
3. Dezvoltarea

fotbalului

în

regiuni.
4. Cluburi puternice – echipă
națională

puternică.

Fotbal

profesionist.
5. Dezvoltarea fotbalului feminin.
6. Accesibilitatea

fotbalului

pentru toți și fiecare! (De masă

Misiune:
Sarcina noastră este să unim și să
consolidăm întreaga comunitate
fotbalistică și să contribuim la
realizarea potențialului în fotbalul
moldovenesc! Tot ceea ce facem
reflectă această misiune și
valorile care o fac posibilă.
Federația de fotbal trebuie să fie
pentru toată lumea!

/

Veterani

/

Persoane

cu

dizabilități / Futsal / Fotbal pe
plajă / Fotbal-tenis / etc).
7. Consolidarea și schimbarea
imaginii

fotbalului

moldovenesc. (Competență /
Transparență / Fair Play /
Arbitraj / Fără corupție).

Îmbunătățirea
rezultatelor
echipelor
Echipele naționale sunt semnul
distinctiv al fotbalului nostru pe
arena internațională. Unul dintre
principalii indicatori ai dezvoltării
fotbalului
sunt
rezultatele
echipelor naționale. Nu este ușor
să vorbim despre rezultatele
echipelor naționale de astăzi,
oamenii își vor aminti întotdeauna
succesele generațiilor trecute.
Este o mare onoare să porți pe
tricou tricolorul, dar și o
responsabilitate imensă. Trebuie
să depunem multă muncă și efort
pentru a readuce credința fanilor
în echipa noastră și pentru a ne
bucura din nou de rezultate bune!

naționale
Obiective:
De educat o generație de jucători de fotbal
care vor putea rezolva și atinge sarcinile
atribuite, inclusiv sarcina de calificare pentru
finala Campionatului European.
În fiecare rundă de calificare, de îmbunătățit
rezultatele echipelor naționale. În termen de 8
ani să revenim și să ne menținem în primele
100 de poziții ocupate de echipele naționale
din întreaga lume în Clasamentul FIFA!
Ulterior, de stabilit sarcina calificării pentru
partea finală a Campionatului European.
De soluționat problema calificării la turneul
final al echipei naționale U21 până în 2027.
De soluționat problema trecerii la o ligă
superioară "B" a echipelor de tineret sub 19
ani până în 2025, participarea regulată în
runda „Elite”.
De soluționat problema participării regulate a
echipelor de tineret sub 17 ani în runda
„Elite”,începând cu 2023.

Pentru jucătorii de fotbal:
De definit conceptul de joc al echipelor
naționale din Moldova.
De stabilit profilul și criteriile de selecție pentru
jucătorii de fotbal din echipele naționale de
toate vârstele.
De creat condiții pentru respectarea
procesului de pregătire propus de staff-ul de
antrenori, indiferent de sezon și condițiile
climatice pentru toate echipele naționale.
De creat echipe naționale alternative cu vârsta
de până la 16/17 ani, pentru a păstra fotbaliști
talentați cu o pubertate intârziată.
De mărit numărul de zile pe an pe care tinerii
fotbaliști le petrec în echipele lor naționale.
De colaborat cu Universitatea de Stat de
Educație Fizică și Sport pentru a utiliza
cercetări științifice inovatoare în formarea
jucătorilor profesioniști de fotbal.
De îmbunătățit condițiile de tratament,
reabilitare și îngrijire medicală a jucătorilor de
fotbal de la baza sportivă a echipei naționale
din Vadul lui Vodă (posibilitatea utilizării
acestor condiții pentru toți jucătorii de fotbal
din echipele cluburilor).

Pentru antrenori:
De definit profilul și criteriile de selecție a
antrenorilor pentru toate categoriile de vârstă
ale echipelor naționale din Moldova.
De stabilit staff-ul de antrenori al tuturor
echipelor
naționale
(continuitate,
interschimbabilitate, rotație).
De definit un sistem de interacțiune,
planificare și raportare pentru antrenorii
echipelor naționale (inclusiv pentru publicul
larg).
De modificat perioada și termenul contractelor
cu antrenorii principali ai echipelor naționale.
Încheierea contractelor pentru ciclul complet
de calificare, ținând cont de pregătirea echipei
pentru competițiile de calificare înainte de
etapa finală.
De numit antrenorii pentru vârstele de 16, 18
și 20 de ani.
De extins componența Consiliului de Antrenori
ai Echipelor Naționale, incluzând specialiști
activi în domeniu cu experiență din diferite
generații.

Organizare și administrare:
De creat un Institut funcțional al echipelor
naționale (Departamentul Echipelor Naționale
FMF).
De aprobat, împreună cu membrii afiliați ai
FMF, conceptul jocului echipelor naționale
până în mai 2021.
De identificat și numit directorul sportiv al FMF
care va fi responsabil de strategia și conceptul
dezvoltării echipelor naționale.
De aprobat bugetul anual total pentru fiecare
echipă
națională
(până
la
15/16/17/18/19/20/21 ani) în conformitate cu
strategia de dezvoltare a Institutului Echipelor
Naționale FMF.
De identificat și numit personalul tehnic și
medical permanent al echipelor naționale.
De desemnat o persoană responsabilă și de
creat un sistem de cercetare și selecție a
jucătorilor de fotbal, inclusiv pentru cei cu
rădăcini moldovenești, care locuiesc în afara
țării.
De găzduit turneul final UEFA în Moldova,
pentru una dintre vârste, în fotbalul pentru
juniori și fotbalul feminin (până la 17 sau 19
ani).

Dezvoltarea
fotbalului pentru
copii și juniori
(Academii,
Cluburi, Școli de
fotbal)
Principalele
rezerve
pentru
progresul fotbalului nostru se află în
domeniul fotbalului pentru copii și
juniori, iar sarcina noastră principală
este să ne concentrăm asupra
dezvoltării
acestuia!
Principala
bogăție a fotbalului nostru sunt
copiii! FMF și noi toți suntem obligați
să creăm condițiile necesare pentru
creșterea și educația lor fotbalistică,
ceea ce va duce, în cele din urmă, la o
îmbunătățire a situației în fotbalul
moldovenesc per general!

Obiective:
De elaborat o strategie și un plan pentru
dezvoltarea fotbalului pentru copii și
juniori (denumit în continuare FCJ)
pentru perioada 2021-2029. Prioritatea
strategiei este accentul pus pe calitate și
rezultate.
De cooperat cu structurile de stat,
Guvernul, autoritățile centrale și locale,
pentru
implementarea
proiectelor
comune care vizează dezvoltarea FCJ.
De creat un fond special FMF conceput
pentru a finanța cele mai bune proiecte
pentru dezvoltarea FCJ.

Pentru cluburi:
De desemnat reprezentanți ai FCJ în
Comitetul Executiv FMF.
De
analizat
infrastructura,
calificările
antrenorilor și de întocmit o hartă națională
interactivă a stării fotbalului pentru copii și
juniori.
De creat condiții care să stimuleze crearea de
noi cluburi de fotbal pentru copii și juniori
(denumit în continuare CFCJ).
De creat un program de suport material și
tehnic pentru CFCJ (Instruire / infrastructură).
De creat, împreună cu cluburile, proiecte
individuale de dezvoltare pentru fiecare CFCJ.
De analizat finanțarea și de pregătit
recomandări și un plan de acțiuni pentru
fiecare club sau școală pentru perioada 20212029.
De dezvoltat un program de proiecte de
infrastructură pentru CFCJ cu un număr mare
de copii, dar fără infrastructură adecvată.
De
îmbunătățit
regulamentul
pentru
distribuirea plăților de solidaritate CFCJ. De
stabilit o plată minimă către un club, de 50.000
de lei pe an.
De îmbunătățit regulamentul de atribuire a
categoriilor CFCJ, de introdus un program de
stimulare a investițiilor în fotbalul CJ. (Mai
multe investiții private - mai mult sprijin din
partea FMF).
De îmbunătățit și de adaptat proiectului “NOI”
la
condițiile
actuale.
De
asigurat
disponibilitatea unui instructor regional FMF în
fiecare raion.
De integrat programele FMF „Lecția de fotbal”
și „Clasa specializată” cu activitățile CFCJ și
strategia de dezvoltare a FCJ 2021-2029.
De dezvoltat un sistem de finanțare a
costurilor de transport pentru deplasarea
copiilor din satele învecinate pentru a urma
școlile de fotbal din regiuni.
De elaborat un regulament de compensare
pentru costurile de organizare a meciurilor de
acasă ale campionatului / cupei sub egida
FMF pentru CFCJ.
De elaborat reglementări pentru sprijinul
material și tehnic al FMF în organizarea
turneelor amicale pentru copii și juniori de
către CFCJ.

De elaborat un regulament pentru alocarea
compensației pentru CFCJ care au pregătit
fotbaliști pentru Centrul Regional.
De dezvoltat o platformă online de informații
unificate pentru CFCJ, care va facilita
comunicarea și schimbul de informații între
liderii cluburilor pentru copii.
De optimizat și simplificat utilizarea bazei de
date comune „COMMET”.
De oferit în mod continuu sprijin juridic CFCJ
pentru buna funcționare a cluburilor.
De elaborat un program al vizitelor regulate ale
conducerii FMF la școlile și academiile de
fotbal.
De elaborat un regulament pentru distribuirea
biletelor gratuite la meciurile echipelor
naționale pentru copiii CFCJ.

Pentru jucătorii de fotbal:
De pus accent pe crearea unui sistem de
selecție de înaltă calitate, la nivel național, la
nivel regional; selecție pentru echipe regionale
și academii regionale.
De determinat cea mai bună locație și de
deschis în 2021 Academia FMF pentru
fotbaliștii U17-U19 din Zona Centrală.
De determinat cea mai bună locație și de
deschis 4-5 centre regionale de formare pentru
copiii U15-U16. Nord (Bălți / Edineț / Glodeni /
Soroca). Sud (Cahul / Comrat). Centru
(Criuleni / Călărași / Nisporeni). Est (Căușeni /
Ștefan Vodă). Transnistria (Tiraspol / Bender /
Cioburciu).
De dezvoltat un proces de funcționare a
echipelor regionale pentru vârstele U17 și U18.
De îmbunătățit regulamentele campionatelor și
competițiilor, adaptate la condițiile fiecărei
regiuni.
De elaborat un program de monitorizare
regulată și de antrenamente demonstrative de
la antrenorii echipei naționale și specialiștii
FMF din regiuni.
De oferit din contul FMF asigurări medicale
pentru fiecare participant la Campionatul de
Juniori.
De cooperat cu instituțiile de învățământ
superior și secundar pentru a asigura procesul
educațional atunci când jucătorii se mută dintro regiune în alta.

Pentru antrenori:
De elaborat un program avansat de formare
pentru antrenorii CFCJ. De redus taxele
pentru formarea antrenorilor, acoperind o
parte din cheltuieli din contul FMF. Licența „C”
UEFA să fie redusă cu 50%, licența „B” UEFA
- cu 30%, licența „A” UEFA - cu 20%.
De dezvoltat un program de sprijin financiar și
motivațional pentru tinerii antrenori din regiuni
(burse de la 3000 lei / formare gratuită și
preferențială).
De elaborat o reglementare a plăților
suplimentare din partea FMF pentru antrenorul
principal, în funcție de categoria CFCJ.
De îmbunătățit regulamentul de remunerare a
antrenorilor pentru pregătirea jucătorilor de
fotbal pentru echipele naționale.
De oferit unui antrenor per sezon din partea
fiecărui CFCJ pregătire gratuită pentru
obținerea licenței „C” UEFA.
De obținut recunoașterea licențelor UEFA la
nivelul sistemului de învățământ de stat prin
echivalarea licenței cu un grad didactic.
De colaborat cu Universitatea de Stat de
Educație Fizică și Sport pentru a integra
cursurile de licență UEFA "C" în programa
studenților, ca aceștia să obțină o licență
UEFA "C" la absolvire.
De elaborat un program de seminare pentru
antrenorii CFCJ la meciurile de acasă și din
deplasare ale echipelor naționale de tineret.
De a trece lucrul practic pentru antrenori drept
o prioritate în dezvoltarea CFCJ.

Dezvoltarea
fotbalului în
regiuni
În timpul pregătirii acestui
program, ne-am convins că
regiunile au un potențial imens și
o rezervă pentru dezvoltarea
fotbalului în țara noastră. Există
un număr mare de copii care
doresc să joace fotbal, antrenori,
lideri de club și autorități locale
care doresc să participe la
dezvoltarea fotbalului. Sarcina
FMF este să vină în ajutorul
acestor oameni și să ofere
asistență
cuprinzătoare
în
implementarea planurilor lor de
îmbunătățire a stării fotbalului
într-o anumită regiune și în țară în
ansamblu.

Organizare și administrare:
De mărit numărul de locuri pentru reprezentanții
Asociațiilor Raionale de Fotbal (ARF) în Comitetul
Executiv FMF.
De creat Biroul permanent al asociațiilor raionale.
De organizat întâlniri ale Comitetului executiv
FMF în regiuni împreună cu șefii ARF și
autoritățile locale.
De autorizat Biroul permanent al AR în luarea
deciziilor cu privire la utilizarea fondurilor UEFA și
FIFA alocate pentru dezvoltarea asociațiilor
regionale, cu o propunere ulterioară pentru
aprobare de către Comitetul Executiv FMF.
De cooperat cu agențiile guvernamentale,
autoritățile centrale și locale întru dezvoltarea
cuprinzătoare a fotbalului în regiuni.

·
De asigurat întâlniri periodice ale președintelui
FMF, secretarului general al FMF, șefului ARF
cu reprezentanți ai autorităților locale, pentru a
promova interesele fotbalului din regiune. De
informat autoritățile locale despre fondurile
disponibile de la FMF pentru asociațiile
raionale. Implementarea proiectelor comune.
De deschis oficii regionale de dezvoltare
tehnică suplimentare: Est (Ștefan Vodă sau
Căușeni), Nord 2 (Edineț sau Drochia), Vest
(Călărași sau Nisporeni), în Găgăuzia (Comrat
sau Ceadîr-Lunga). De asigurat funcționarea
productivă a noilor oficii.
De pregătit un plan pentru finanțarea și
dezvoltarea individuală a fiecărei asociații, în
funcție de condițiile și nevoile unei anumite
regiuni pentru perioada 2021-2029 (de la
200.000 lei pe an).
De creat un fond FMF pentru asociațiile
raionale care să finanțeze cele mai bune
proiecte pentru dezvoltarea fotbalului în
raioane.
De stabilit salariul secretarului general al
Asociației raionale.
De îmbunătățit sistemul de interacțiune între
sediul central FMF, oficiile regionale FMF și
asociațiile raionale.
De oferit asistență juridică asociațiilor în
pregătirea documentației pentru funcționarea
corectă a ARF.
De introdus o platformă online pentru a facilita
interacțiunea, comunicarea și schimbul de
experiență între asociațiile raionale.
De implicat în organizarea „Galei laureaților
ARF” la sfârșitul fiecărui sezon de fotbal.

Infrastructura:
De analizat infrastructura fiecărei asociații
raionale și de întocmit o foaie de parcurs
pentru 2021-2029.
De amenajat, în cooperare cu autoritățile
raionale, cel puțin un teren cu gazon artificial
de dimensiuni standard pentru fiecare
asociație raională până în 2029 (minimum 4
câmpuri pe an).
De colaborat cu autoritățile raionale în
proiectarea și construcția de facilități sportive
pentru fotbal pe timpul sezonului rece.
De organizat monitorizarea și asistență
periodică în repararea și întreținerea
facilităților de fotbal construite cu participarea
FMF.

Educație și dezvoltare:
De oferit sprijin logistic în organizarea și
petrecerea competițiilor și a altor evenimente
de fotbal ale AR.
De dezvoltat un program specializat de
instruire și educație pentru conducătorii
asociațiilor raionale.
De organizat vizite pentru schimb de
experiență pentru conducătorii AR la alte
asociații, inclusiv în străinătate, de practicat
excursii organizate în grupuri mici.
De oferit asistență la organizarea, deschiderea
și funcționarea unei școli pentru tinerii arbitri
din fiecare AR.
De oferit în fiecare AR pregătire gratuită
pentru un antrenor pe an, pentru obținerea
licenței UEFA „C”.

Competiții:
De oferit asistență autoritățilelor locale în
organizarea a cel puțin unei echipe în Divizia
„B” în fiecare raion până în 2024.
De elaborat și de propus noi reglementări
pentru Cupa Regiunilor UEFA, de crescut
numărul de meciuri la 25-30 pe sezon.
De alocat fondul de premii FMF pentru primele
3 locuri în Cupa Regională (30.000, 20.000,
10.000 lei).
De alocat fondul financiar al FMF pentru
compensarea participării la Cupa Regiunilor
pentru echipele raionale (3.000 lei la nivel
regional, 5.000 lei la nivel republican).
De alocat fondul de premii FMF pentru
promovarea în fiecare rundă a Cupei
regionale, la nivel republican, în valoare de
5.000 lei.
De mărit compensația din partea FMF pentru
organizarea de evenimente și festivaluri în
cadrul programelor UEFA / FIFA / FMF pentru
copiii din regiuni.
De oferit asistență la organizarea și
desfășurarea campionatelor comune între mai
multe raioane, în cazul unui număr mic de
echipe per raion.

Odată cu performanța echipelor
naționale, rezultatele cluburilor
noastre în competițiile europene
demonstrează și ele în mod clar
nivelul de dezvoltare a fotbalului
în Moldova. Din păcate, în ultimii
ani pe acest segment, fotbalul
nostru nu este pe placul
specialiștilor și fanilor.
Trebuie să creștem prestigiul
campionatelor
noastre,
să
aducem suporterii înapoi în
tribune și să încercăm împreună
să facem cluburile și competițiile
interne
interesante
pentru
parteneri și sponsori.

·

Cluburi
puternice echipă națională
puternică (fotbal
profesionist)

De luptat împotriva tuturor aspectelor negative
care distrug fotbalul moldovenesc, corupția,
meciurile trucate! De asigurat integritatea
meciurilor de fotbal!
De schimbat imaginea campionatelor prin
îmbunătățirea și respectarea strictă a
regulamentelor
competiției,
calendarelor
meciurilor, arbitrajului de înaltă calitate,
cerințelor
ridicate
asupra
infrastructurii
sportive și, desigur, prin atragerea mai multor
suporteri la jocurile campionatului intern.
De colaborat cu canalele de televiziune pentru
a încheia contracte reciproc avantajoase
pentru difuzarea jocurilor de campionat, de a
îmbunătăți în comun calitatea filmării jocurilor.
De cooperat cu organele de stat abilitate
pentru promovarea stimulentelor fiscale și
sprijinirea sportului de către agenții economici.
De atras cât mai mulți sponsori posibil pentru
campionatele interne și un partener general
pentru campionatul Diviziei Naționale.
De colaborat cu conducătorii cluburilor Diviziei
Naționale pentru a crea Liga Națională
Profesională de Fotbal din Moldova cu sprijin
financiar de la FMF în etapa inițială.
De îmbunătățit reglementările și cerințele
pentru organizarea internă a cluburilor.
De îmbunătățit reglementările privind utilizarea
jucătorilor străini în jocurile de competiție
internă.
De
îmbunătățit
reglementările
privind
stimulentele financiare pentru cluburi atunci
când se utilizează jucători locali până la
21/19/17 ani, pentru convocare și pe teren.
De elaborat un program de pregătire
specializat pentru conducătorii de cluburi „Managementul fotbalului”, o platformă de
schimb de experiență și cooperare pentru
conducătorii de cluburi.
De înființat, într-un mod transparent, un
comitet de arbitraj independent, responsabil
pentru dezvoltare.
De creat un sistem clar și transparent pentru
creșterea și rotația arbitrilor.
De creat o comisie de experți în arbitraj pentru
o evaluare independentă a activităților
arbitrilor și inspectorilor.
De creat o Asociație de Arbitri și de luat în
considerare crearea unui sindicat de arbitri.

De îmbunătățit programele de instruire pentru
arbitri, de îmbunătățit standardele de eficiență
și calitate a arbitrajului, de identificat arbitri
talentați, de atras tineri (bărbați și femei) în
arbitraj.
De organizat vizite de schimb de experiență și
seminarii cu instructori străini renumiți.
De introdus sistemele VAR în meciurile cheie
ale Campionatului și Cupei Moldovei.
De propus o decizie privind sprijinul financiar
anual din partea FMF acordat cluburilor din
divizia A (200.000 lei pentru participarea
fiecărui club).
De propus o decizie cu privire la sprijinul
financiar anual din partea FMF acordat
cluburilor din divizia B (100 000 lei pentru
participarea fiecărui club).
De elaborat un program și regulamente pentru
asistența acordată cluburilor în cooperare cu
autoritățile locale (infrastructură).
De oferit oportunitatea de sprijin juridic
permanent cluburilor din partea FMF.
De organizat vizite de grup către alte asociații
străine și ligi profesionale pentru schimb de
experiență în fotbalul de club.
De elaborat regulamentul pentru plata
bonusurilor echipelor care participă la Cupa
Orange, pentru fiecare rundă de calificare în
valoare de 1/32 - 10.000 lei, 1/16 - 15.000, 1/8
- 20.000, ¼ - 40.000, ½ - 80.000, Finala 160.000.
De
îmbunătățit
programul
meciurilor
Campionatului din Divizia „A” și „B” (weekend).

Dezvoltarea
fotbalului
feminin
În ultimii ani, lumea a cunoscut o
creștere rapidă a popularității
fotbalului feminin. Moldova face
doar primii pași în această
direcție, prin urmare trebuie să
schimbăm abordările gestionării
și dezvoltării acestui sport,
cooperând cu UEFA și FIFA, care
investesc foarte mult în acest
domeniu. FMF trebuie să ia măsuri
concrete pentru a extinde
oportunitățile fotbalului feminin,
pentru a-l face mai mare, mai
profesionist și mai prosper.

De desemnat un reprezentant al fotbalului
feminin în Comitetul Executiv FMF.
De elaborat o strategie și un plan pentru
dezvoltarea fotbalului feminin (în continuare
FF) pentru perioada 2021-2029.
De îmbunătățit și de continuat implementarea
programelor pentru dezvoltarea FF sub egida
UEFA, FIFA și FMF.
De cooperat cu organele statale, autoritățile
centrale și locale pentru implementarea
proiectelor care vizează dezvoltarea FF.
De creat un fond special al FMF pentru
dezvoltarea fotbalului feminin pentru a oferi
sprijin financiar pentru cele mai bune proiecte
din FF.

Pentru cluburi:
De oferit asistență autorităților centrale și
locale și persoanelor fizice în formarea și
dezvoltarea cluburilor de fotbal feminin. De
asigurat existența unui club FF în fiecare
raion.
De cooperat cu conducătorii cluburilor pentru
a crea condiții pentru formarea cluburilor
profesionale de fotbal feminin. De oferit
asistență în atragerea de parteneri și sponsori.
De analizat infrastructura și de întocmit o
hartă interactivă la nivel național cu un plan
ulterior pentru dezvoltarea bazei tehnice și
materiale a cluburilor feminine împreună cu
autoritățile centrale și locale.
De creat un centru comun de asistență juridică
pentru cluburi. De îmbunătățit reglementările
și cerințele pentru organizarea internă a
cluburilor feminine, de oferit asistență
cuprinzătoare în acest proces. De creat un
sistem de licențiere pentru cluburile feminine.
De oferit asistență la planificarea și
participarea la proiecte comune cu cluburile
străine, implicând conducători, antrenori și
jucători pentru schimbul de experiență.
De implicat personalități publice și vedete
pentru a promova și populariza fotbalul
feminin. (Ambasadorii FF).

Pentru jucători:
De determinat numărul real de fete care joacă,
de creat un sistem național de informații
pentru înregistrarea fetelor care joacă fotbal.
De creat grupuri mobile permanente din
partea FMF, care vor cuprinde formatori
profesioniști care vor călători în regiuni și vor
oferi asistență în organizarea procesului de
antrenamente.
De îmbunătățit formatul Campionatului și
Cupei Moldovei în rândul echipelor feminine.
De mărit numărul de jocuri.
De introdus un campionat pentru grupa de
vârstă U-11, unde băieții și fetele pot participa
jucând împreună în echipe.
De creat condiții necesare pentru procesul de
pregătire al echipelor naționale de toate
categoriile de vârstă și participarea lor la
competițiile internaționale.

De mărit numărul de zile pe an pe care tinerii
fotbaliști le petrec în echipele lor naționale.
De stabilit cea mai bună locație și de deschis
Academia FMF pentru fete jucătoare de fotbal
U17-U19.
De determinat cea mai bună locație și de
deschis 4 centre regionale de formare pentru
jucătoarele cu vârste între 15 și 16 ani.
De dezvoltat un proces pentru funcționarea
echipelor regionale pentru vârstele U15 și
U16.
De elaborat un plan de acțiuni la nivelul tuturor
regiunilor țării, pentru a atrage cât mai multe
fete să joace fotbal.

Pentru antrenori:
De efectuat o analiză a personalului de
antrenori care pregătește și educă jucătorii
pentru fotbalul feminin. De elaborat un
program în vederea creării condițiilor
financiare și tehnice pentru stimularea
antrenorilor să antreneze fete.
De creat condiții speciale pentru atragerea
femeilor în rândul antrenorilor și activităților
administrative, inclusiv din lista fostelor
jucătoare.
De dezvoltat un program de dezvoltare
profesională pentru antrenorii FF. De redus
taxele pentru formarea antrenorilor, acoperind
o parte de cheltuieli din contul FMF. Licența
„C” UEFA să fie redusă cu 50%, licența „B”
UEFA - cu 30%, licența „A” UEFA - cu 20%.
De dezvoltat un program de sprijin financiar și
motivațional a antrenorilor din regiuni (burse
de la 3000 lei / formare gratuită și
preferențială).

Accesibilitatea
Fotbalul de masă ocupă o nișă
importantă în sporturile mondiale
și s-a dezvoltat activ în ultimii ani.
Acest tip de fotbal încurajează
schimbul de valori umane și
contribuie la primirea plăcerii de
pe urma jocului.
Desigur, nu toată lumea va putea
să-și realizeze visul - să devină
jucători profesioniști, unora nu li
se recomandă eforturi mari; însă
satisfacția de a juca cu mingea și
de a comunica pe terenul de
fotbal - acest tip de fotbal poate să
o ofere absolut tuturor!

fotbalului pentru
toți și fiecare!
(Fotbalul de
masă)

De dezvoltat un departament de fotbal de
masă în structura FMF. De studiat și de
învățat din experiența pozitivă a altor asociații
străine în dezvoltarea fotbalului de masă.
De elaborat o strategie pentru dezvoltarea
fotbalului de masă pentru 2021-2029.
De îmbunătățit și de continuat implementarea
programelor pentru dezvoltarea fotbalului de
masă sub egida UEFA, FIFA și FMF.
De cooperat cu Ministerul Educației, Culturii și
Cercetării și cu autoritățile locale în
organizarea și desfășurarea competițiilor de
fotbal cu implicarea a cât mai mulți elevi pe tot
parcursul anului.
De elaborat un plan pentru utilizarea în comun
a infrastructurii sportive deținute atât de
autoritățile centrale, cât și de cele locale,
pentru competițiile comune de fotbal. De
elaborat o hartă informativă interactivă a țării
cu locația instalațiilor sportive existente pe ea.
De îmbunătățit și integrat proiectul "Fotbalul în
școli" cu activitățile școlilor locale cu
specializare în fotbal și ale academiilor de
fotbal.
De mărit finanțarea și de îmbunătățit
reglementările pentru turneele Guguță,
Speranța, Cupa Guvernului desfășurate în
comun cu autoritățile de stat. De acordat mai
multă atenție etapelor regionale.
De oferit finanțare și sprijin cuprinzător
asociațiilor de veterani / futsal / fotbal pe plajă
/ persoanelor cu dizabilități / tenis - fotbal etc.
în desfășurarea și participarea la competiții,
inclusiv cele internaționale.
De oferit veteranilor de fotbal și membrilor
asociațiilor enumerate mai sus, abonamente
gratuite în caseta VIP pentru meciuri sub
egida FMF.
De creat un fond FMF pentru sprijinul financiar
al veteranilor fotbalului din Moldova.
De cooperat cu Asociația Sportivă Universitară
în organizarea și desfășurarea de competiții
între universități, academii și instituții de
învățământ secundar pentru a dezvolta și
populariza fotbalul studențesc cu implicarea a
cât mai mulți studenți posibil.
De cooperat cu organizațiile care organizează
competiții de fotbal pentru cetățenii moldoveni
din diasporă.

De atras cât mai mulți voluntari și de
implementat un sistem de beneficii pentru
formarea antrenorilor de fotbal de masă.
De introdus un sistem național de informații
pentru înregistrarea persoanelor care joacă
fotbal de masă.
De mărit numărul de voluntari implicați în
dezvoltarea fotbalului. De creat un mecanism
de stimulare pentru profesori și voluntari
pentru a selecta jucători de fotbal talentați
dintre cei implicați în fotbalul de masă.

Scopul nostru comun este
dezvoltarea fotbalului în țara
noastră. Pentru funcționarea
corectă a întregului sistem care
vizează realizarea acestei misiuni,
este strict necesar să restabilim
imaginea pozitivă și încrederea în
Federația Moldovenească de
Fotbal din partea membrilor
afiliați și a întregii comunități de
fotbal. Activitățile FMF trebuie să
devină complet deschise și
transparente pentru toată lumea!

Asigurarea
transparenței și
muncii corecte și
productive în
cadrul FMF

De îmbunătățit și de actualizat statutul FMF,
regulamentele, comisiile și comitetele în
concordanță cu normele juridice democratice,
în conformitate cu legislația actuală și
recomandările FIFA și UEFA (Congresul
extraordinar).
De definit clar împuternicirile fiecărei autorități
FMF. Standardele duble nu sunt admisibile.
De menținut o comunicare continuă cu FIFA și
UEFA.
De cooperat cu autoritățile de stat, centrale și
locale pentru popularizarea și promovarea
intereselor fotbalului, precum și pentru
implementarea parteneriatelor publice-private
în domeniul fotbalului.
De asigurat participarea membrilor afiliați la
luarea deciziilor importante ale FMF:
distribuirea
bugetului,
adoptarea
și
schimbarea direcțiilor strategice pentru
dezvoltarea FMF, ședinte online ale
Comitetului executiv FMF etc.
De păstrat legătura permanentă cu fiecare
membru afiliat (conferințe online, o platformă
electronică de informații speciale).
De respectat cu strictețe reglementările și
procedura pentru cheltuielile de investiții ale
FMF. Transparența activităților financiare
FMF.
De definit și optimizat funcțiile, sarcinile și
rolurile fiecărui angajat în funcție de strategia
organizației. De îmbunătățit activitățile Biroului
central FMF care vizează rezultatul final.
De redus birocrația și personalul oficiului
central prin dezvoltarea birourilor regionale și
a asociațiilor raionale.
De atras la sediul FMF personal care s-a
remarcat pozitiv în asociațiile regionale și
raionale.
De organizat în mod regulat instruiri
profesionale generale și specifice pentru a
îmbunătăți calificările angajaților FMF, în
funcție de specialitatea fiecărui angajat.
De atras agenți economici ca parteneri și
sponsori ai FMF în condiții reciproc
avantajoase pentru dezvoltarea fotbalului.

FOTBALUL moldovenesc are
VIITOR !
ONESTITATE,
TRANSPARENȚĂ,
COMPETENȚĂ.
Fotbal pentru toată lumea!
Credem că fotbalul nostru
poate și ar trebui să fie mai
bun!

