CONVENŢIA FMF CU PRIVIRE LA PRINCIPIILE DE BAZĂ
ÎN PROCESUL DE PREGĂTIRE A COPIILOR ŞI JUNIORILOR
DIN ȘCOLILE DE FOTBAL, ÎN CADRUL PROIECTULUI ”NOI”
Preambul
Prezenta Convenție are ca scop îmbunătățirea procesului de pregătire a copiilor şi juniorilor în
cadrul şcolii de fotbal, recomandările pentru dezvoltarea complexă a jucătorului în conformitate
cu caracteristicile de vârstă, metodele de pregătire și organizare a jocului în echipe având la bază
conceptul stilului național de joc.
Procesul de instruire este baza tuturor formelor de activitate și este necesară elaborarea unor
standarde unice pentru antrenament, în scopul asigurării unui lucru eficient a antrenorilor din
Moldova. Menirea prezentei convenţii este de a proteja jucătorii de antrenorii neprofesionişti,
care pot avea o influenţă negativă asupra dezvoltării fizice şi psihice, precum şi asupra tehnicii
de joc ale acestora, crearea unei tehnologii unice de dezvoltare a jucătorului în conformitate cu
caracteristicile de vârstă, având la bază conceptul stilului național de joc.
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 jucători 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, în conformitate cu conceptul
stilului national de joc, 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
STRUCTURILE DE FOTBAL (CLUBURILE DE FOTBAL, ŞCOLILE SPORTIVE), CARE
AU SEMNAT PREZENTA CONVENŢIE, AU CONVENIT ASUPRA URMĂTOARELOR
CLAUZE:
Articolul 1. Scopurile și sarcinile
Scopurile și sarcinile prezentei Convenții, sunt următoarele:
a) Crearea unei imagini atractive a fotbalului;
b) Creşterea nivelului de pregătire a tinerilor jucători de fotbal în cadrul diferitor structuri de
fotbal – membre ale FMF;
c) Asigurarea unui nivel unic de pregătire minimă a fotbaliştilor;
d) Crearea unui sistem funcțional de pregătire a fotbaliștilor de elită și în consecință –
rezultate bune ale Selecționatelor Naționale și a Cluburilor
e) Schimbarea mentalității jucătorilor, antrenorilor și altor funcționari a activității
fotbalistice;
f) Educarea unor membri sănătoşi şi integri ai societăţii, patrioţi ai ţării lor;

Articolul 2. Domeniul de aplicare

Prezenta Convenție prevede sistemul general de instruire şi antrenament, creat şi aplicat în cadrul
cluburilor de fotbal și şcolilor sportive, programul care va contribui la perfecţionarea măiestriei
sportive și îmbunătățirea calității pregătirii tinerilor jucători de fotbal.

Articolul 3. Participanții la Convenție.
Părţi ale Convenţiei pot fi doar structurile de fotbal (cluburile, şcolile sportive, organizaţiile
obşteşti), care la momentul semnării prezentei Convenţii sunt membri afiliaţi ai FMF şi care
participă la Campionatul Republicii Moldova pentru copii şi juniori.
Articolul 4. Autoritățile de supraveghere.
Comitetului de Experți al FMF, Comitetul de Dezvoltare Tehnică și Comitetul de Licențiere al
FMF subordonați Comitetului Executiv al FMF, sunt autoritățile care monitorizează procesul de
pregătire a copiilor și juniorilor din structurile de fotbal, în cadrul proiectului ”NOI”.
Articolul 5. Drepturile și Obligațiile Părților.
1. FMF îşi asumă următoarele atribuții:
a) Identificarea și elaborarea conceptului stilului national de joc.
b) Elaborarea recomandărilor pentru programul de antrenament și dezvoltarea complexă a
jucătorului în conformitate cu caracteristicile de vârstă și conceptul stilului național de joc.
c) Acordarea asistenţei metodice și tehnico-materiale structurilor de fotbal, în dependenţă de
categoria lor;
2. Comitetul Executiv al FMF, are următoarele atribuții:
a) Să urmeze recomandările şi să participe activ în procesul de luare a deciziilor referitoare la
evaluarea principiilor de bază în pregătirea copiilor şi tinerilor jucători de fotbal, în cadrul
şcolii de fotbal, conform categoriilor de vîrstă și concepției stilului national de joc.
b) Să ia decizia finală cu privire la includerea în Convenţie a noilor membri ai FMF;
c) Să ia decizia finală în litigiile nesoluţionate de către Comitetul de Licenţiere şi Comitetul
Dezvoltare Tehnică ale FMF;
d) Să introducă sau să respingă modificările în prezenta Convenţie;
e) Să ia decizia finală în conformitate cu Articolul 9 al prezentei Convenţii.
3. Comitetul de Dezvoltare Tehnică al FMF, are următoarele atribuții:
a) Elaborează și prezintă spre aprobare Comitetului Executiv al FMF, proiecte privind
organizarea și dezvoltarea activității fotbalistice;
b) Realizează evidența, analiza și raportarea indicatorilor și obiectivelor proiectului ”NOI”;
c) Întocmește si prezintă propuneri privind evaluarea activității cluburilor de fotbal;
4. Comitetul de Licenţiere al FMF, are următoarele atribuții:
a) Examinarea şi aprobarea după caz a recomandărilor şi a propunerilor înaintate de către
Comisia de Experţi astfel încît acestea să corespundă criteriilor de licenţiere ;

5. Comisia de Experţi, are următoarele atribuții:

a) Supravegherea, sub egida Comitetului Dezvoltare Tehnică ale FMF, a executării
programului de instruire a copiilor şi tinerilor jucători de fotbal în cadrul structurilor de
fotbal, în conformitate cu categoriile de vârstă și conceptul stilului național de joc.
b) Stabilirea şi aprobarea minimumului de standardizare,
necesar pentru realizarea
antrenamentelor;
c) Determinarea nivelului fiecărei structuri de fotbal;
d) Inspectarea structurilor de fotbal, în ceea ce privește realizarea schemelor de antrenament și
stilului jocului, elaborate de către FMF.
e) Realizarea controlului corespunderii pregătirii antrenorilor licenţelor FMF sau UEFA din
numele Comitetului Dezvoltare Tehnică al FMF;
f) Examinarea reclamaţiilor şi adresărilor 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 7 al prezentei Convenții;
h) Analizarea cererilor, din partea structurilor de fotbal care doresc să iasă din Convenţie, în
conformitate cu Articolul 8 al prezentei Convenții;
i) Desemnarea specialiştilor corespunzători, în scopul acordării asistenţei structurilor de fotbal;
j) Monitorizarea activității structurilor de fotbal și consultarea acestora în ceea ce privește
realizarea programelor de pregătire, conform categoriilor de vârstă și conceptului stilului
national de joc, oferirea asistenței didactico-metodice.
k) Prezentarea rapoartelor Comitetului Executiv al FMF, Comitetului de Licenţiere al FMF şi
Comitetului Dezvoltare Tehnică ale FMF.
6. Structurile de fotbal îți asumă următoarele obligații:
a) să execute programul de pregătire a tinerilor jucători de fotbal, elaborate de către FMF.
b) să îndeplinească recomandările privind organizarea jocului, elaborate şi aprobate de către
FMF.
c) să respecte principiile de bază în procesul de pregătire a copiilor şi juniorilor, în procesul
multilateral de dezvoltare a jucătorului în conformitate de concepția stilului national de joc,
elaborate de către FMF.
FMF își rezervă dreptul de a realiza monitorizarea, în caz de necesitate, corectarea procesului de
pregătire a tinerilor jucători de fotbal, care va fi controlat de către administraţiile structurilor de
fotbal, cu excepţia cazurilor când acestea din urmă încalcă prevederile prezentei Convenţii.
Articolul 6. Categoriile Structurilor de fotbal
Categoriile structurilor de fotbal sunt atribuite în conformitate cu prevederile Regulamentului de
Atestare (licenţiere) a şcolilor de fotbal, a cluburilor pentru copii conform categoriilor de vârstă.
Articolul 7. Aderarea la Convenţie a noilor membri
a) Toate structurile de fotbal – membre FMF, care corespund prevederilor prezentei Convenţii și
care sunt de acord cu principiile de bază a procesului de pregătire a copiilor şi tinerilor
jucători de fotbal, în cadrul şcolii de fotbal conform recomandărilor FMF, categoriilor de
vârstă și conceptului stilului national de joc şi care sunt capabile să asigure nivelul necesar de
pregătire, pot adera la prezenta Convenţie.
b) Poate deveni parte a prezentei Convenții, orice structură de fotbal care acceptă să respecte
toate obligațiile, descrise in Art.5, pct.6 al prezentei Convenții.
c) Obținerea calității de membru al prezentei Convenții, se produce în baza unei cereri de
aderare din partea subiectului respectiv depuse în formă scrisă Secretariatului General FMF.

d) Semnând prezenta Convenţie, părţile contractante garantează faptul că au soluţionat cu
partenerii lor toate problemele de ordin intern.
Articolul 8. Procedura de Excludere / Radiere din Convenţie
Fiecare structură de fotbal are dreptul de a ieşi, 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 6 (şase) luni din
momentul primirii cererii respective.
Articolul 9. Soluţionarea litigiilor
a) Părţile prezentei Convenţii sunt de acord cu faptul ca toate neclarităţile apărute în privinţa
principiilor de bază în procesul de pregătire a copiilor şi tinerilor jucători de fotbal, în cadrul
şcolii de fotbal, să fie soluţionate de către Comisia de Experţi în comun cu Comitetul de
Dezvoltare Tehnică ale FMF.
b) Comitetul Executiv al FMF va avea dreptul să ia o decizie finală şi obligatorie pentru
executare, în privinţa oricărei situaţii prevăzută sau neprevăzută în prezenta Convenţie în
conformitate cu prevederile Statutului FMF.
c) În cazul apariţiei unor întrebări şi litigii, a căror procedură de soluţionare nu este prevăzută în
prezenta Convenţie, se vor aplica prevederile Statutului şi Regulamentelor corespunzătoare
ale FMF.
Articolul 10. Sancțiuni pentru neîndeplinirea obligațiilor
În cazul în care o scturctură de fotbal, încalcă prevederile Convenţiei sau a deciziilor, Comitetul
de Dezvoltare Tehnică al FMF, având la bază raportul Comisiei de Experți al FMF, este în drept
să recomande Comitetului Executiv al FMF, să ia următoarele măsuri şi/sau directive în privinţa
părţii respective:
a) Să-i dea un avertisment;
b) Să coboare nivelul categoriei structurii de fotbal.
c) Să suspende total sau partial acordarea ajutorului material sau tehnic structurii de fotbal.
d)Să exclude structura de fotbal din proiectul reglementat de prezenta Convenţie;
Comitetul Executiv al FMF este în drept să excludă din Convenţie acele structuri de fotbal care
refuză să execute decizia sau recomandarea Comitetului de Licenţiere şi a Comitetului
Dezvoltare Tehnică ale FMF.
Articolul 11. Procedura de introducere a modificărilor
a) Interpretarea prezentei Convenţii şi oricare modificare introdusă în aceasta.este de
competenţa Comitetul Executiv al FMF ,
b) Modificarea oricărei clauze din prezenta Convenție, se poate face prin acordul în scris, între
părţile Convenției.
Articolul 12. Interpretarea și Legislația aplicabilă

a) Prezenta Convenţie este întocmită în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii
Moldova.
b) Părţile prezentei Convenţii au convenit asupra faptului că oricare litigiu apărut între acestea şi
FMF va fi examinat în conformitate cu Statutul FMF.
Articolul 13. Termenele
a) Prezenta Convenţie a fost adoptată de către Comitetul Executiv al FMF la data 20.10.2016.
b) Prezenta convenție este încheiată pentru un termen nelimitat.
Articolul 14. Ratificarea
Orice 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.

