
ACORD DE COLABORARE  

PRIVIND ÎNTRODUCEREA FOTBALULUI ÎN CADRUL INSTITUȚIILOR DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

 I.PĂRȚILE CONTRACTANTE 

 

1. 1. Federația Moldovenească de Fotbal, în persoana Președintelui Leonid 

Oleinicenco, care acționează în baza statutului 

 și  

 

2. 2. Instituția de Învățământ __________________________________________, 

în persoana Directorului ___________________________, au convenit să încheie 

prezentul “ACORD DE COLABORARE”, privind următoarele: 

 

II.   OBIECTUL. Introducerea în învățământul general disciplina ”Educație Fizică și Fotbal”  

1. 2.1 Introducerea în curriculumul școlar a disciplinei ”Educație Fizică și Fotbal”; 

2. 2.2 Formarea și pregătirea cadrelor didactice pentru îmbunătățirea calității orelor de 

educație fizică; 

3. 2.3 Participarea activă a instituției de învățământ, în competițiile organizate sub egida 

FMF; 

4. 2.4 Educarea unor membri sănătoși și integri ai societății, patrioți ai țării lor; 

5. 2.5 Crearea condițiilor pentru lecțiile de Educație Fizică și Fotbal în clasele primare.  

III. ANGAJAMENTE 

2. 1. FMF își asumă următoarele angajamente :  

0. a) Organizarea cursurilor de formare pentru profesorii de educație fizică; 

1. b) Organizarea lecțiilor deschise (seminare) pentru profesorii din cadrul proiectului 

pentru a disemina bunele practice; 

2. c) Acordarea inventarului necesar pentru practicarea fotbalului;  

3. d) Stimularea cu inventar adăugător pentru îndeplinirea calitativă a lecției de Educație 

Fizică și Fotbal; 

4. e) Acordarea Licenței de categoria ”D” la absolvirea cursului. 

2. 2.  Instituția de învățământ își asumă următoarele angajamente : 

0. a) Să introducă în orarul lecțiilor disciplina Educație Fizică și Fotbal; 

1. b) Să prezinte lista profesorilor pentru formare și participare la lecțiile deschise 



(seminar) pentru diseminarea bunelor practice printre profesori de educație fizică 

și fotbal ;  

2. c) Să prezinte listele claselor în care se practică disciplina Educația Fizică și Fotbal; 

3. d) Să prezinte rapoarte și darea de seamă privind desfășurarea proiectului Fotbal în 

școli; 

4. e) Să participe la turneele școlare organizate de FMF (ex. Cupa Guvernului, Guguță, 

Speranța, Alba ca Zăpada etc.). 

 

IV. TERMENUL  

4.1 Prezentul acord de colaborare este întocmit pe un termen de un an (un an școlar). 

4.2 Acordul se consideră prelungit pe încă un an, în cazul în care nici una dintre părți, timp de 

o lună până la expirarea termenului, nu și-a declarat intenția de a-l rezilia. 

 

 

V. DISPOZIŢII  FINALE 

5.1 Părțile verifică și dirijează activitatea colaboratorilor și personalului din întreaga Instituție 

întru perfecționarea procesului de studii. 

5.2 Modificările și completările la prezentul acord se efectuează cu consimțământul ambelor 

Părți și devine parte integrantă din momentul semnării de Părți. 

5.3 Prezentul Acord este întocmit în 2 exemplare cu aceeași valoare juridică, pentru ambele 

Părți. 

5.4  Acordul intră în vigoare din momentul semnării. 

VI. SEMNĂTURILE  PĂRŢILOR 

„Federația Moldovenească de Fotbal” 

 

mun. Chişinău, str. Tricolorului 39                        

MD-2012                                                 

             

Cod fiscal 1009620000480   

cod TVA 0505997                    

IBAN: MD09ML000000002251300617 

BC „Moldindconbank” S.A., fil. ”STABIL” 

Chişinău,                               

BIC: MOLDMD2X300 

                                             

Președinte F.M.F., Leonid OLEINICENCO      
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