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ACORD Nr. ____ 

de colaborare în domeniul organizării activităților în cadrul proiectului 

„UEFA PlayMakers Programme” pentru anii 2021 - 2023 

 

____  _____________ 2021                                                              mun. Chișinău 

 

Prezentul Acord de colaborare este încheiat în baza înțelegerilor prealabile 

convenite între Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal și Federația 

Moldovenească de Fotbal, potrivit acordului de implementare din 17.07.2020, 

privind realizarea/desfășurarea/organizarea pe teritoriul Republicii Moldova a 

proiectului „UEFA PlayMakers Programme”, care este inspirat de Disney și face 

parte din efortul permanent depus de către UEFA și FMF pentru a oferi mai multe 

oportunități fetelor de a se implica în fotbal. 

 

1. Noțiuni generale 

În sensul prezentului Acord, se definesc următoarele noțiuni:  

UEFA – Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal, constituită din asociațiile 

naționale de fotbal ale Europei. 

FMF – Federația Moldovenească de Fotbal, sau „Federație”, este forul 

conducător al fotbalului în Republica Moldova, fiind unica structură în măsură și 

în drept să dirijeze și să controleze activitatea fotbalistică din țară.   

Beneficiar al proiectului – locațiile destinate organizării activităților de 

implementare a proiectului „UEFA PlayMakers Programme”. Locația poate fi o 

școală, club de fotbal, club sportiv, club de tineret, centru comunitar, instituție de 

educație timpurie sau altă instituție publică similară, după caz, o autoritate a 

administrației publice locale. 

Manager de proiect – persoană, care își desfășoară activitatea profesională în 

cadrul locației selectate, împuternicită în modul corespunzător și numită 

responsabilă de asigurarea îndeplinirii obligațiilor asumate de către beneficiar în 

baza prezentului acord, precum și respectarea cadrului normativ în vigoare, în 

special normele privind confidențialitatea datelor cu caracter personale. Managerul 

de proiect va fi persoana de contact cu FMF. 

Antrenor educator – persoana cu vârsta mai mare de 18 ani, care desfășoară 

activitățile preconizate ale proiectului prin organizarea sesiunilor de antrenamente, 

explicarea și demonstrarea exercițiilor, cu utilizarea metodelor de predare însușite 

în urma trening-urilor specializate realizate de către FMF, în baza materialului 

didactic recepționat. 
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2. Părțile acordului de colaborare 

 

Federația Moldovenească 

de Fotbal 

______________________________ 

______________________________ 

În persoana dlui Leonid Oleinicenco, 

Președinte, având sediul pe adresa str. 

Tricolorului, nr. 39, MD 2012, mun. 

Chișinău, Republica Moldova, tel. 

022210413, email: fmf@fmf.md, 

denumită în continuare Federație, 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

denumit(ă) în continuare Beneficiar. 

  

Potrivit cap. I al prezentului Acord, statutul de beneficiar al proiectului poate 

fi obținut de instituțiile de învățământ, cluburile de fotbal, școlile sportive, 

asociațiile regionale de fotbal sau, după caz, administrația publică locală. 

Beneficiarul proiectului va fi constituit în condițiile legii, având împuternicirile 

necesare pentru semnarea prezentului Acord, precum și capacitatea de 

implementare a prevederilor indicate în acesta. 

 

3. Scopul acordului de colaborare 

3.1 Colaborarea inițiată în baza proiectului implementat, vine să stimuleze 

interesul de a descoperi pentru prima dată fotbalul în rândul fetelor cu vârste 

cuprinse între 5 și 8 ani și are drept scop: 

• familiarizarea  fetelor  cu  fotbalul  prin  oferirea  unei experiențe care  

pune accentul pe distracție, prieteni și fotbal; 

• implementarea  unei  strategii de antrenament inedite și personalizate, care 

se bazează pe dezvoltarea imaginației, fiind inspirată din poveștile și personajele  

Disney, ca instrument de pregătire și de dobândire a aptitudinilor fotbalistice; 

• dezvoltarea capacităților fizice ale fetelor și încurajarea unei legături 

permanente cu fotbalul, pe întreg parcurs al vieții. 

3.2. Proiectul „UEFA PlayMakers Programme” este o oportunitate unică  

pentru fetele cu vârste cuprinse între 5 și 8 ani de a interacționa cu fotbalul, în 

scopul educării unor iubitori de fotbal mai activi, implicați în diverse activități 

fizice.  

 

4. Componentele proiectului 
 4.1. Componentele proiectului „UEFA PlayMakers Programme” se rezumă 

la: 

- selectarea beneficiarului de proiect și a echipei de implementare a 

activităților (un manager și doi antrenori educatori); 

mailto:fmf@fmf.md
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- instruirea antrenorilor educatori din cadrul proiectului „UEFA PlayMakers 

Programme”, în locurile și în intervalele de timp, care vor fi stabilite suplimentar; 

- selectarea participanților de către Beneficiar. Astfel, la proiect vor participa 

60 de fete în decursul unui an, cu vârsta cuprinsă între 5 și 8 ani. În cazul selectării 

în calitate de beneficiar a unei autorități a administrației publice locale, 

participanții vor fi selectați de la cel puțin un club sau școală de fotbal, o instituție 

de învățământ general sau 1 instituție de educație timpurie, potrivit Anexei nr.1; 

- desfășurarea activităților de implementare preconizate în cadrul locației 

selectate. Activitatea locațiilor selectate va fi organizată de către manager și 

antrenorii selectați (educatori, profesori de educație fizică); 

- raportarea la finisarea blocului/perioadei de sesiuni. 

 

5. Perioada de implementare 

5.1. Implementarea proiectului „UEFA PlayMakers Programme” este 

preconizată pentru perioada anilor 2021-2023. 

 

6. Activitățile și responsabilitățile Beneficiarului 
6.1. În scopul implementării cu succes a proiectului „UEFA PlayMakers 

Programme”, Beneficiarul va întreprinde următoarele activități: 

6.1.1. Selectează un manager de proiect și doi antrenori educatori (inclusiv o 

femeie). Candidaturile selectate trebuie să reprezinte în sine colaboratori de 

încredere, integri, să posede bune calități de comunicare pedagogică și abilități 

organizatorice, dorință și experiență de lucru cu copiii, dragoste față de ei și 

entuziasm personal, inclusiv tendință de dezvoltare profesională continuă. 

6.1.2. Asigură, pe durata anilor 2021-2023, implementarea proiectului 

„UEFA PlayMakers Programme” prin desfășurarea anuală a 2 blocuri/perioade de 

activități, a câte 8-10 sesiuni/antrenamente în fiecare din ele. 

6.1.3. Organizează sesiunile de antrenament într-un mod distractiv și sigur, 

în care participanții sunt capabili să se exprime liber, să se împrietenească, să se 

bucure de activitate fizică, să se poată ocupa cu fotbalul, să însușească o varietate 

de noi abilități și să pună temelia unei dragoste pentru sport, ce îi va însoți pe tot 

parcursul vieții. 

6.1.4. Înregistrează participanții la fiecare sesiune de antrenament și 

transmite raportul final Federației la sfârșitul fiecărui bloc de 8-10 sesiuni. 

6.1.5. Pune la dispoziție un teren de fotbal, sală sportivă, vestiare pentru 

antrenori și participanți, un depozit pentru păstrarea inventarului, precum și asigură 

asistența medicală necesară pe parcursul sesiunilor de antrenament desfășurate. 

6.1.6. Asigură prezența permanentă la sesiunile de antrenament a cel puțin 

doi adulți (dintre care cel puțin unul va fi de sex feminin), reieșind din distribuția 

minimală de 1 membru al personalului pentru fiecare 10 participanți. 
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6.1.7. Respectă materialul de instruire și metodologia de predare, inclusiv 

standardele terțelor părți, conform comunicatelor Federației. Antrenorii educatori 

trebuie să respecte cu strictețe materialul didactic prescris. 

6.1.8. Selectează 60 de fete anual, cu vârsta cuprinsă între 5-8 ani, în scopul 

participării la activitățile preconizate în proiect. Într-un bloc/perioadă de 8-10 

sesiuni/antrenamente organizate săptămânal participă 30 de fete. După finisarea 

fiecărui bloc/perioade, Beneficiarul va oferi participanților posibilitatea de a 

continua practicarea fotbalul în incinta unei echipe, școli sportive, a clubului de 

fotbal, etc. din localitate. 

6.1.9. Garantează păstrarea și folosirea echipamentului sportiv, furnizat de 

Federație, în decursul anilor 2021-2023. 

6.2. Beneficiarul garantează implementarea și propagarea în mod activ a 

angajamentelor privind protecția drepturilor copilului, la nivelul întregii 

organizații. Astfel, în scopul respectării cerințelor UEFA referitoare la protecția 

copiilor în sport, Beneficiarul urmărește ca antrenorii educatori să participe la toate 

modulele de instruire (inclusiv online), conform celor convenite cu UEFA, și 

asigură completarea de către antrenori  a declarației privind protecția drepturilor 

copilului, furnizată de Federație. 

6.3. Beneficiarul asigură completarea de către părinți, după caz, tutorele 

legal, a formularelor furnizate de Federație, privind participanții și implicarea lor în 

sesiunile de antrenament. Formularele prenotate din fiecare locație, se transmit 

Federației, la sfârșitul fiecărui bloc de sesiuni. 

6.4. Toți copiii participanți la proiectul „UEFA PlayMakers Programme” 

trebuie să aibă permisiunea scrisă din partea unui părinte, după caz, a tutorelui 

legal, în vederea implicării în sesiunile de antrenament. 

6.5. Beneficiarul poartă răspundere pentru eventualele prejudicii cauzate 

copiilor, din cauza organizării nesatisfăcătoare a sesiunilor de antrenament sau 

nivelului necorespunzător de instruire a personalului implicat.  

6.6. Federația, inclusiv UEFA, nu poartă nici o răspundere pentru incidentele 

sau consecințele acestora cu caracter uman sau material, rezultate din 

implementarea de către Beneficiar a proiectului „UEFA PlayMakers Programme” 

cu nerespectarea prevederilor prezentului Acord. 

6.7. Beneficiarul oferă asigurare medicală obligatorie antrenorilor educatori, 

precum și împotriva accidentelor. În caz contrar, acesta va fi responsabilă pentru 

viața și sănătatea antrenorilor implicați. 

6.8. Federația, inclusiv UEFA, nu poartă răspundere pentru viața și sănătatea 

antrenorilor educatori, care au avut de suferit în urma accidentelor petrecute pe 

parcursul desfășurării activităților în cadru implementării proiectului „UEFA 

PlayMakers Programme”. 
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6.9. Pentru participarea în proiect, antrenorii educatori prezintă, în termenii 

stabiliți, copia buletinului de identitate, certificatul medical și acordul cu privire la 

prelucrare datelor cu caracter personal.  

6.10. Datele cu caracter personal ale managerilor de proiect și antrenorilor 

educatori, vor fi utilizate de către Federație, numai în condițiile prevăzute de Legea 

nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv 

pentru transmiterea acestor date organelor competente în scopul verificării 

integrității sau lipsei antecedentelor penale. Refuzul de a furniza datele cu caracter 

personal necesare şi solicitate de către Federație determină imposibilitatea stabilirii 

raporturilor juridice prevăzute în prezentul Acord. 

6.11. La finalizarea fiecărui bloc/perioade, Beneficiarul va prezenta 

Federației, în termeni cât mai restrânși, dar nu mai târziu de 2 zile lucrătoare de la 

data ultimei sesiuni, raportul (în format electronic) cu privire la desfășurarea 

evenimentului, și anume: minimum 5 poze, inclusiv 1 poză de grup, actul de 

verificare, lista participanților și formularele tipizate completate în modul 

corespunzător. 

 

7. Activitățile și responsabilitățile Federației 

7.1. În vederea implementării cu succes a proiectului „UEFA PlayMakers 

Programme”, Federația întreprinde următoarele acțiuni: 

7.1.1. Transmiterea, cu drept de proprietate, Beneficiarului de proiect, pentru 

fiecare locație, a unui set cu echipament sportiv, și anume: 10 mingi cu mărimea 

№2, 10 mingi cu mărimea №3, 10 mingi cu mărimea №4, plasă pentru mingi, 30 

conuri mari, 30 conuri mici, 30 veste, care vor fi utilizate pe parcursul desfășurării 

proiectului. 

7.1.2. Organizarea și desfășurarea seminarelor de instruire și perfecționare 

pentru antrenorii educatori, precum și transmiterea fiecărui antrenor educator a 

ghidului și programei specializate, care va conține descrierea modului de 

desfășurare a sesiunilor de antrenament în cadrul proiectului „UEFA PlayMakers 

Programme”. 

7.1.3. Echipamentul sportiv transmis Beneficiarului, după finalizarea 

proiectului, rămâne în cadrul instituțiilor participante (cluburile de fotbal, 

instituțiile de învățământ și de educație timpurie, etc.), astfel încât, cele din urmă să 

dispună de posibilitatea desfășurării, în mod independent, a sesiunilor de fotbal 

pentru fete. În acest context, inventarul sportiv nu poate fi transmis sau donat 

persoanelor fizice și/sau juridice neimplicate în proiect. 

7.1.4. Distribuirea echipamentului sportiv se efectuează în baza contractului 

de donație, încheiat între Părțile prezentului Acord. 

7.2. Federația va asigura protecția datelor cu caracter personal ale 

participanților la activitățile proiectului (copii, manageri și antrenori) și vor fi 
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utilizate de către Federație numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 

08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv în cazul 

înregistrării participanților în sistemul de gestiune a bazelor de date „COMET”. 

7.3. Federația asigură locațiile selectate cu materiale de marketing (roll-up, 

certificate de participare, bannere, etc.). 

 

8. Protecția datelor cu caracter personal  

8.1. Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în 

vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal. Părțile pot utiliza datele 

personale ale semnatarilor în limita acordului pe care l-au încheiat, acesta fiind 

baza legală a prelucrării. Orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul 

unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemenea 

perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin acord este limitată la 

perioada corespondentă realizării obiectului principal al acordului. Părțile vor lua 

toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce privește 

obligațiile asumate prin această clauză: 

- vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de 

prelucrare a datelor, în care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal; 

- vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor; 

- se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de 

prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au drept de acces și că datele 

cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără 

autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare; 

- se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, 

modificate sau eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau 

transportului și că este posibil să verifice și să stabilească către care organisme se 

dorește să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de 

transmitere a datelor; 

- se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost 

introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de 

prelucrare a datelor; 

- se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter 

personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul 

încheiat între Părți; 

- se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau 

pierdere accidentală; 

- se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate 

separat. 
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9. Confidențialitate 
9.1. Părțile, inclusiv persoanele implicate se obliga sa nu dezvăluie, direct 

sau indirect, informațiile confidențiale altor persoane (cu excepția Băncii), 

subcontractanților săi si/sau angajaților săi, indiferent de motivul invocat pentru 

dezvăluirea informațiilor respective.  Părțile și angajații săi vor trata informațiile 

confidențiale primite drept secret profesional și se obliga sa nu dezvăluie nici una 

din aceste informații primite sau aspecte legate de aceste informații, total sau 

parțial, nici unei alte părți si să nu folosească nici o informație in folosul personal 

sau al altei persoane si sa ia toate masurile necesare pentru a împiedica terții sa le 

poată cunoaște sau exploata. Informațiile confidențiale sunt informații care includ, 

fără a se limita la, informații despre Banca, idei, concepte, secrete profesionale, 

tehnici, proiecte, specificații, planuri strategice, planuri de acoperire teritoriala, 

planuri de marketing/ financiare / de afaceri, comisioane, dobânzi, proiecte de 

planuri tarifare, precum si orice alte informații tehnice, financiare sau de afaceri, 

grafice, valoarea bunurilor-obiect al evaluării, tipul, amplasarea acestora, 

informații scrise, orale sau sub orice alta forma materiala dezvăluite de către partea 

care deține informațiile respective ori dobândite de către acesta ca urmare a 

efectuării sau ca efect al executării serviciului de evaluare. 

 

10. Anticorupție 

10.1. Părțile se obligă să ia toate măsurile necesare și rezonabile pentru 

evitarea corupției și a mitei în conformitate cu Legea integrității nr. 82/2017. În 

consecință, nu vor oferi, promite sau acorda, și nu va determina un terț să ofere, să 

promită sau să acorde, prin intermediul angajaților, membrilor din conducerea 

acestora sau terților, beneficii sau alte avantaje (respectiv, numerar, cadouri de 

valoare sau invitații care nu au în principal scopuri profesionale, cum ar fi la 

evenimente sportive, concerte, evenimente culturale, bilete, etc.) angajaților sau 

membrilor din conducerea Federației sau societăților afiliate de aprovizionare, 

inclusiv rudelor acestora și altor persoane aflate în relații strânse similare acestora. 

10.2. Federația are dreptul, în cazul oricărei încălcări a Clauzei anticorupție, 

și în urma unui avertisment scris prealabil rămas fără rezultat, să rezilieze toate 

contractele existente fără preaviz. În cazul unei încălcări grave, nu este necesar un 

avertisment prealabil. 

10.3. Fiecare parte se obligă și va solicita, membrilor, directorilor, 

managerilor, angajaților/învățătorilor, afiliaților și subcontractanților săi și 

reprezentanților acestora (denumiți în continuare ”Terțe părți”): 

- să respecte Regulile prin luarea unor măsuri adecvate pentru punerea în 

aplicare și menținerea efectivă a unui cadru de conformitate prevăzut în prezentul 

capitol; 
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- că părțile terțe și fiecare persoană implicată în orice mod în executarea 

prezentului acord va respecta regulile și că toate mijloacele necesare utilizate de 

către Parte pentru executarea prezentului acord sunt conforme cu Regulile indicate 

în prezentul capitol. 

 

11. Dispoziții finale 
11.1. Prezentul Acord este încheiat în scopul implementării cu succes a 

proiectului „UEFA PlayMakers Programme” și pentru asigurarea principiilor 

enunțate mai sus.  

11.2. Reieșind din interesele și beneficiile copiilor și ale instituțiilor 

participante, Acordul este încheiat de toate părțile participante în proiect. 

11.3. Federația este în drept să monitorizeze activitatea locațiilor în perioada 

desfășurării sesiunilor.  

 

12. Rechizitele părților 

 
 

Federația Moldovenească de Fotbal 

 

MD 2012, mun. Chișinău,  

str. Tricolorului 39 

c/f – 1009620000480 

 

Președinte 

 

Leonid Oleinicenco_______________ 

Denumirea instituției 

_______________________________ 

_______________________________ 

Adresa juridică__________________ 

______________________________ 

Codul fiscal _____________________ 

Codul TVA _____________________ 

Rechizitele bancare 

_______________________________ 

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

Funcția persoanei responsabile 

_______________________________ 

Nume, prenume 

_______________________________ 

_______________________________ 

Semnătura și ștampila 
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Anexa nr.1 

 

Supliment la Acordul de colaborare în domeniul organizării activităților în 

cadrul proiectului „UEFA PlayMakers Programme” pentru anii 2021 - 2023. 

 

 În scopul implementării cu succes a proiectului „UEFA PlayMakers 

Programme”, în cazul selectării în calitate de beneficiar a unei autorități a 

administrației publice locale, la program trebuie să participe cel puțin următoarele 

locații: 1 club de fotbal (sau școala sportivă), 1 instituție de învățământ general sau 

1 instituție de educație timpurie, după cum urmează: 

 
 

Clubul de fotbal sau școala sportivă Denumire________________________________

________________________________________ 

tel.  __________________________________ 

Semnătură și  ștampilă _____________________ 

 

Instituția de învățământ general Denumire________________________________

________________________________________ 

tel.  __________________________________ 

Semnătură și  ștampilă _____________________ 

 

Instituția de educație timpurie Denumire________________________________

________________________________________ 

tel.  __________________________________ 

Semnătură și  ștampilă _____________________ 

 

 

 


