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Stimati colegi
Dupd cum bine cunoagtefi, in mai 201,9 am fost ales de Congresul Extraordinar FMF
in calitate de pregedinte. Este o perioadi foarte scurtS, in care am avut 9i un
adversarcare a lovit pe la spate- md refer la pandemia Covid. Cu toate acestea am

reu;it sd facem lucruri remarcatein mod specialde oamenii din sport, de membrii
FMF gi de partenerii externi. Transparenla, comunicarea 9i noua direclie de
dezvoltare sunt cei 3 piloni pe care s-a construit lucrul Federatiei in ultimul an Si
ju matate.

Cu permisiunea Dumneavoastrd, voi face un scurt Intro asupra activitSlii noastre,
care a fost una vastd 9i intensS. impreund cu experli de la UEFA am elaborat
Strategia de dezvoltare a fotbalului din Republica Moldova, pentru perioada 2O2O-

2024. Aceasta reprezinti un plan detaliat in care fiecare obiectiv are propriul
termen de realizare, resursa necesard 9i, desigur, persoana responsabilS. Acest plan
a devenit rapid navigatorul din lumea fotbalului moldovenesc, pe care il urmeazd
intreaga noastri comunitate fotbalisticS, unili toli impreunS.
Echipa FMF a creat 5i a promovat, efectu6nd vizite prin toatd !ara, cel mai mare
proiect social-sportiv din Moldova "Fotbal in gcoli". Primele 3 etape, fotbal in
gradini!e, lec!ii de fotbalin clasele primare gi clasele specializate de fotbal, au fost
deja implementate gi continud si se implementeze in instituliile de invSl5mdnt din
!ard, cu suportul nemijlocit al Ministerului Educatiei, Culturii gi Cercetdrii. Etapa a
4-a, crearea Academiilor de fotbal, este urmdtorul pas 9i obiectiv major, care
urmeazi sd fie realizat de FMF in cel mai scurt timp.

-

Cu sprijinul programului UEFA GROW am realizat studiul de pia!5 SROI, care
permite si evaluim corect va loarea fotbalului moldovenesc gi s5 formdm direcliile
de dezvoltare corecte, pentru a duce fotbalul la nivelul dorit de toli suporterii.
Modelul SROI a fost prezentat in Parlamentul 15rii, in fala alegilor poporului, cu
scopul ca deputa!ii sd in!eleagi impactul fotbalului asupra societS!ii gi ca pe viitor
sd putem inainta proiecte de legl, care si ajute dezvoltarea fotbalului in Republica
Moldova.

Au fost create departamente in cadrul Federa!iei, responsabile de domenii
concrete pi de realizarea obiectivelor trasate pentru o anumitd perioadd de timp.

fel, am reugit, in premierd, vAnzarea drepturilor TV ale meciurilor Diviziei
Nalionale de fotbal cdtre o companie media de peste hotare. Banii au fost
distribuili cStre cluburile participante in prima divizie valoricd a fotbalului
La

moldovenesc.
Tot in premierd FMF a semnat un contract cu un post TV din !ar5, Vocea Basarabiei,
care a transmis toate partidele din Divizia Na!ional; 2019.
in acest sezon am reusit 9i mai mult: si transmitem meciurile din Divizia Naliona15,
in direct, la 3 posturi TV: Moldova 2, Nalional 4 gi Sport 5i 2. Practic 90% din
meciurile primei divizii valorice a Moldovei sunt transmise live la TV, iar L00% se
dau in direct pe cdteva site-uri de specialitate gi pe pagini sociale, inclusiv site-ul

t

FMF.

incd o noutate este;i transmisiunea live a meciurilor Diviziei A (a doua divizie
valorici). Acest lucru se face pe platforma interna!ionalS Mycujoo, care este
urmdritd in toati lumea. De asemenea, partaneriatulcu Mycujoo este implementat
inclusiv in cadrul tuturor competi!iilor de copii gi juniori, prin utilizarea
dispozitivelor puse la dispozi!ie gcolilor de fotbalde cdtre FMF 9i partenerii nogtri.
Cu sustinerea necondilionata a echipei UEFA GROW, Federalia a organizat mai
multe seminare de instruire a personalului care activeazi in fotbal: manageri de
cluburi, manageri CDO, comunicatori, etc.

A fost creat noul site al FMF, care oferd o gami de informalii mult mai variatS,
aprofundatd si accesibilS in tirnp real. Pe site-ul FMF afla!i acum toate noutStile din
fotbalul moldovenesc, din prima surs5.
ajutorul echipamentului tehnic de ultimd generatie achizilionat de FMF gi gralie
experlilor angajali de Federatie au fost si continud sJ fie efectuate lucriri de
revigorare gi mentenan!5 a terenurilor cu suprafa!5 naturalS gi sintetici pe
stadioanele din toati republica. Lucrdrile vor continua 9i in viitor.
La fel, cu suslinerea FMF, s-au instalat nocturne pe alte 2 stadioane din !ar5:la B5l1i
gi la Lozova. in total, FMF a instalat iluminare nocturni pe 5 stadioane din Republica
Moldova.
Cu

La nivel competilional, FMF a lansat o noud intrecere interni pentru cluburile de
elita: Cupa Federaliei, at6t la masculin, c6t 9i la feminin. Turneul se va desfdgura

tradilional in perioada pauzei de iarn5, iar pentru ca echipele sd fie stimulate din
punct de vedere al performan!ei, FMF a instituit un fond de premiere consistent.

in colaborare cu Asociatia Soc.ca din Republica Moldova am organizat campionatul
Moldovei la mini-fotbal, Amoliga. Finala s-a disputat pe noua Areni de mini-fotbal
pe care am construit-o la Ciorescu,in imediata apropiere de FutsalArena.
O realizare deosebitd este construclia in parcul La lzvor al capitalei a Arenei de
fotbal pe plajd, una dintre cele mai moderne arene de acest tip din Europa, care a
fost posibil de realizat cu suportul FIFA gi alautoritS!ilor publice locale. Arena este
multifunclionalS gi permite desfdgurarea manifesta!iilor cultural-sportive de
diferite tipuri. Practic am schimbat fata acestui parc al capitalei, realiz6nd un
proiect in primul 16nd pentru oameni.
reprezentative, Nalionala feminini a oblinut o victorie frumoasd
in fala Azerbaidjanului, 3-I, in preliminariile Campionatului European 2021,.
Selec!ionata de tineret U21, masculin, a invins echipele similare din lara Galilor, 21si Belgia cu 1-0 in preliminariile Campionatului European2O2t,iar Echipa Tdrii a
"rendscut" in fa!a propriilor suporteri, avAnd o presta!ie meritorie in ultimul an de
zile, jucAnd de la egal la egal contra campioanei mondiale, Franla gi incheind la
egalitate, L-l- cu puternica forma!ie din Kosovo,
Sd nu uitim ;i de Nalionala de futsal, care s-a calificat infaza a doua preliminarS
pentru Euro 2022, dupd ce a c6gtigat categoric grupa din care mai ficeau parte
lsrael (a-1) 9i Anglia (3-0).
La nivel de echipe

ACTIVITATEA FMF - detaliat
Stimali colegi, in continuare voi face o totalizare detaliatd a activit5!ii Federa!iei
Moldovenegti de Fotbal pentru perioada sus-menlionat5. Accentuez faptul cd este
vorba despre activitatea pe cele 4 dimensiuni stabilite de Strategia FMF, Pentru ca
a;a cum bine cunoagteli, Federalia are o activitate mult maivastd gi complexS, care
cuprinde c6teva sute de acliuni anual gi in care sunt implicali toli membrii nogtri
afilia!i, de la Asocialiile Raionale de Fotbal, pentru care am un respect aparte
pentru faptul cd dezvoltd fotbalulin mediul rural, in condilii mult mai dificile dec6t
ne-am fi dorit cu totii, fapt pentru care le mullumesc din suflet gi le transmit
respectul meu neconditionat - si incheind cu Scolile de fotbal, mari sau mici, care
intr^un mediu de afaceri din ce in ce mai acerb continud sd creadd in fotbal gi in
viitorul acestui sport. Spun sport, degi in toatS lumea fotbalul a depisit demult
limitele unuisimplu sport, devenind o adevdratd industrie, o afacere mare din care
trdiesc milioane de oameni.

ECHIPELE NATIONALE

Am incheiat lntro-ul cu cele maifrumoase victorii ale echipelor Nalionale pi ag vrea
sd rdmAn la acest capitol extrem de important pentru noi, dar la care avem de

muncit extrem de mult. Pe l6ngd muncd mai este nevoie gi de multd ribdare,
pentru cd doar cu ribdare vom implementa proiectele noastre de dezvoltare givom
cregte noile generalii de copii, care vor schimba fala fotbalului nostru la nivel
competi!ional, inclusiv la nivel de echipe Nalionale.
Agadar, in perioada iunie 2019 - decembrie2O2O Nalionala mare a Moldovei
17 meciuri:
Preliminariile EURO 2020 - B meciuri
Liga Naliunilor - 6 meciuri

-

Amicale

a

jucat

-3
ci

cele 3 meciuri amicale au fost contra unor echipe de Top: Suedia,
Italia Si Rusia fiind adversarele noastre, ceea ce nu s-a mai int6mplat p6nd acum.
Asta inseamnd cd responsabilii FMF gi-au indeplinit obliga!iunile de serviciu la nivel
inalt, unul dintre aceste 3 meciuri, contra Rusiei, fiind organizat la Chigindu, in
condilii de pandemie gi in condiliile in care alte competi!ii sportive de talie
internalionalS in aceastd perioad5 nu s-au desfSgurat. TotodatS, in premierS, am
organizat meciul "de acas5" contra l(osovo, stat nerecunoscut oficial de cdtre
Republica Moldova, intr-o alt;) !ard - ltalia. $i iardgi, in condi!ii de crizl, conluc16nd
intens cu autoritdtile italiene. Practic, am fost una din cele c6teva selectionate
nalionale europene, care nu a inregistrat nici un caz de imbolndvire a membrilor
reprezentativei pe parcursul desfSgurdrii meciurilor din toamna trecutS. Asta
demonstreazd capacitatea si nivelulinalt de pregdtire a Federa!iei de fotbal, care a
garantat asigurarea tuturor condi!iilor de securitate;i protejare anti-covid atAt a
oaspelilor, c6t gi a organizatorilor de meci.
De menlionat

fel, toamna trecutS, Nalionala Moldovei a evoluat in cea mai dificilS grupd din
cadrul diviziei a treia a Ligii Na!iunilor. E greu sd te confrunli cu adversari care sunt
valoric cel pulin cu o clasd peste noi. Dar gi aga, reprezentativa noastrd a luptat gi a
demonstrat cd prin sacrificiu poate juca de la egal la egal cu aga echipe mult mai
inalt cotate dec6t noi cum ar fi Kosovo sau Rusia, impotriva cdrora am reugit si
aducem 2 rezultate de egalitate.
As vrea sd le multumesc seler-tionerilor care au avut curajul sd conducd Nalionala
intr-o perioadd de cotiturd:Alexandru Spiridon, Simion Altman gi Engin Firat.
La

Cele mai apropiate rezerve ale Echipei l5rii, tricolorii mici, cum ne place s5-i
alintdm, s-au autodepSgit gi au reusit nigte rezultate remarcabile: doui victorii
contra a doud echipe de Top: Tara Galilor gi Belgia si un rezultat de egalitate cu
Bosnia pi Herlegovina. Sd invingi a;a echipe nu poate oricine. Mai ales cd Belgia a
bdtut de 2 ori Germania, echipa calificatd de pe primul loc din grupa noastrS. in
total Nationala Under-21 a jucat 9 meciuri (7 in preliminariile Euro2O21, gi 2 amicale)
in aceasta perioadd dificila, in care tot programulcompeti!ional la aceasti v6rstd a
fost dat peste cap 9i modificat de cdteva ori. De menlionat gi antrenorii care au
condus Na!ionala de tineret spre victoriile istorice cu fara Galilor gi cu Belgia:fo;tii
nogtri mari internalionali Serghei Clegcenco gi Alexandru Guzun.

Daci la primele 2 echipe reprezentative pandemia a perturbat parlial programul
meciurilor, atunci la nivel de juniori calendarul echipelor nationale a fost in
totalitate anulat. Este o decizie luatd de UEFA;i suntem obligali si o respectdm.
Bineinleles c5 Federalia a organizat pentru selectionatele Under 19 gi Under 17 mai
multe trialuri, in care antrenorii au avut ocazia s5-i urmSreascd pe potenlialii
candidali ai loturilor respective. Despre rezultatele acestor cantonamente am
informat constant opinia publicd prin intermediul surselor media gi saitului oficial
FM F.

Astfel, selectionata Under 19 a jucat ultimele 3 meciuri tocmai in toamna anului
20L9, in turneul preliminar pentru Campionatul European.
Situalie similarS este si la reprezentativa Under 17.
Este un caz fdrd precedent pentru tot fotbalul mondial. De aceea trebuie sd ne
conformim, si respectdm recomanddrile organizatiilor internalionale 5i nationale
abilitate pentru a depdsi cu succes criza de sdndtate publicS, astfelincAt si revenim
?n forld in momentulin care competi!iile vorfi reluate gi la acest nivel.

DrvrzrA NATToNALA

Campionatul Republicii Moldova la Fotbal reprezinti una din cele patru direcfii
de dezvoltare a fotbalului rnoldovenesc pe termen mediu, stabilite de echipa
FMF. Federalia i;i consolideazd eforturile pentru crearea unei competilii interne
atractive, de calitate inaltS, care va prezenta interes atdt pentru spectatori, cdt si
pentru investitori.
Anul 2020 a fost o adevdratii provocare pentru sportul mondial, inclusiv familia
fotbalisticS. Pauza fortati de c6teva luni a am6nat gi startul noului sezon fotbalistic
in Divizia Na!ional5, in aceasti perioadi dificilS, FMF a depus eforturi si a intreprins
un;ir de masuri concrete in vederea oblinerii permisiunii autorititilor de a relua
procesulfotbalistic.

Mai exact, a fost elaborat un regulament clar pentru respectarea mdsurilor de
siguranld pentru prevenirea rdsp6ndirii virusului, iar FMF a aclionat ca garant al
implementdrii acestor reglernentiri de cStre cluburile participante in competi!ii.
Astfel, Ministerul Educaliei, Culturii ;i Cercetdrii 5i in cadrul Comisiei Na!ionale
Extrbordinare de Sdndtate Publicd, au permis FMF reluarea Cupei Moldovei Orange
din2t. iunie 9i inceperea Diviziei Nalionale, din 3 iulie. Am demonstrat capacitatea
noastri de a reactiona promt si de a face fa!5 situaliilor de urgen!5 5i de crizd. Drept
exemplu pot aduce decizia exceplionalS de a reprograma disputarea semifinalei
Cupei Moldovei Orange, de la Hincegti - pe stadionul Zimbru din capitalS, dupd ce
partida a fost intreruptd din cauza ploii torenliale, care a fdcut ca arena de la
Hincesti

si devind impracticabilS.

Federalia a demonstrat cd are capacitate organizalionalS de a respecta cu strictele
Instrucliunile cu privire la mdsurile de prevenire a infecliei COVID-19 in cadrul
competiliilor desfisurate sub egida Federa!iei, FMF a reugit sd difuzeze toate
meciurile din campionat gi cup5, oferind astfel posibilitatea tuturor fanilor de fotbal
de a urmari, de acasi si in regim LIVE, meciurile echipelor preferate,

P6nd la declararea stirii de urgentd in sdndtate publici pe intreg teritoriul
Republicii Moldova pe perioada 30 noiembrie 2020 - 15 ianuarie 2021,, in cadrul
Diviziei NalionalS s-a reugit jucarea a 105 meciuri din L20 planificate in acest an.
Toate partidele au fost transnrise in direct la diferite posturi de televiziune precum
Nalional 4, Moldova 2, Sport 1, Sport 2, inclusiv pe platformele digitale gi sociale
ale FMF, YouTube gi Facebook, alte saituri de specialitate.

in mediu, fiecare meci din Divizia NalionalS gi Cupa Moldovei Orange au avut
urmatoarele cifre de audienla:
Transmisiuni YouTube: 1000 de spectatori / meci
Transmisiuni pe Facebook: 800 de spectatori / meci
Transmisiuni TV: 4500 de spectatori / meci
Federa!ia a venit gi cu unele inovaliiin ajutorul suporterilor care au dorit sd sus!ini
echipele preferate. in premierS, acegtia au fost virtual alSturi de fotbaligti, prin
videoconferin!5 Zoom, Special pentru Finala Cupei Moldovei Orange, pe stadionul
Zimbru au fost instalate ecrane LED, conectate in timp real cu suporterii echipelor

care au jucat

in finalS. TotodatS, to!i suporterii care s-au conectat online

la

eveniment au participat la un concurs cu premii.

Ulterior, dupd indelungate negocieri cu autoritS!ile, pe 15 septembrie s-a ob!inut
;i permisiunea de admitere par!iala a spectatorilor pe stadioane, cu respectarea
tuturor mdsurilorde precautir: si cu condilia ca numirul maxim de spectatori sd nu
depSgeascd 30% din capacitatea totalS a arenei.

Pentru aceasta, cluburile solicitante se obligau sd respecte toate condi!iile impuse
de FMF gi Comisia NationalS ExtraordinarS de Sindtate public;.
Pe parcursul anului, ca parte a imbundtSlirii

calititii transmisiunilor, impreund cu
cluburile din Divizia NalionalS, au fost efectuate un 9ir de lucrdri tehnice la
stadioanele din Orhei, Ternovca, Lozova, Hincesti. La unele arene au fost
identificate noi pozilii pentru cameramani 5i regizorii de emisie, iar la altele, s-a
lucrat la imbundt5lirea acestor pozilii deja existente.
Un alt succes al echipei FMF l-a constituit includerea primelor 3 cele mai importante

competilii Nalionale de fotbal in categoria "Evenimentelor de importan!5 majori"
la Consiliul Audiovizualului. Este vorba despre Divizia Na!ional5, Cupa Moldovei
Orange gi Supercupa Moldovei Orange. Decizia a fost luatd in urma solicitdrilor
fdcute pe parcursul mai multor luni de cdtre FMF. Astfel, toti furnizorii de servicii
media afla!i in jurisdic!ia Republicii Moldova vor difuza sau relata despre
evenimentele de importanti majord in conformitate cu prevederile art.20
din Codul serviciilor media audiovizuale.
Din acest sezon al Diviziei Nalionale, Federatia Moldoveneascd de Fotbal, cu
suportul UEFA au demarat Proiectul CDO (Community Development Officer).
Proiectul CDO este un concept care permite angajarea, prin cofinanlare de cStre
cluburi gi FMF a unor manageri, sarcina cdrora este de a crea 9i dezvolta
parteneriate cu autoritdlile gi comunitatea localS. De asemenea, mai presupune
dezvoltarea activitd!ilor distractive in ziua meciurilor, folosirea uneltelor de
marketing in scopul promovarii evenimentului fotbalistic si atragerea unui numir
cAt mai mare de spectatori la meciurile jucate de cluburile lor.

DEPARTAMENTUL INTEGRITATE AL FMF

in vederea protecliei jocului, FMF a creat pe 6 martie 2020, Departamentul
Integritate, care este responsabil pentru proteclia jocului in conformitate cu

Regulamentul Departamentuluide integritate si
. Au
fost stabilite urmdtoarele obiective:
1. Promovarea integritdtii in I MF si ?n fotbal
2. Combaterea, identificarea si investigarea meciurilor manipulate
3. Colaborarea gi asistenla cu structurile FMF, UEFA, FIFA si organele de drept
pentru realizarea pt.1. gi 2.

in primul siu an de activit;ite, Departamentul Integritate al FMF a intreprins
urmdtoarele acliuni:

L. A efectuat investigarea meciurilor trucate din 2019-2020 (5 raporturi finale in
baza a 12 meciuri investigate)
2. A acordat suport Comitetului de Eticd al FMF in vederea examindrii meciurilor
trucate
3. A eolaborat cu UEFA si FIFA, structurile responsabile de integritate gi match-fixing
4. A colaborat cu companiile specializate de analiza pielelor de pariuri gi companiile
specializate in analiza performanlei jucdtorilor
5. A colaborat cu organele de drept in vederea stopdrii match fixing
6. A oferit asisten!5 Comitetul de arbitrii in vederea combaterii match-fixing gi
promovarea integrita!ii
7. A participat la gedinlele comitetului de antrenori si de arbitri in vederea
combaterii match-fixing gi promovarea integrita!ii
8. A demarat instruiri anti-mitd, in conformitate cu standardul internalional lSO.

Menlionez cd FMF indeamni toate cluburile de fotbal, oficiali ai cluburilor de
fotbal, jucdtori, arbitrii, oficiali de meci, angajati ai FMF sd respecte obligaliile
prescrise de Codul Disciplinar pentru protec!ia jocurilor de fotbal 9i a competiliilor
de fotbal na!ionale 9i interna!ionale. impreund putem proteja meciurile gi
competiliile de fotbalde la coruplie 9i vom crea un joc curat.
9COALA FEDERALA DE ANTRENORI

$coala FederalS de Antrenori este o subdiviziune a Federatiei Moldovenegti de
Fotbal, specializati ?n instruirea si formarea permanentS a antrenorilor de fotbalin
cadrul FMF.

in

acest an, $coala FederalS de Antrenori a efectuat urmStoarele cursuri in
licenlierea antrenorilor:
. Licenta <C> UEFA in regiunea Centru: 29 de antrenori
. Licenla <C> UEFAin regiunea Est: 1l- antrenori
. Licenla <B> UEFA: 33 de antrenori, dintre care 8 femei
. Licenla <A> UEFA: 28 de antrenori, dintre care 2 femei
. Licenta <TUTORI)) FMF: 8 antrenori
in total, la aceste cursuri au participat 109 antrenori.
in acest an Scoala FederalS de Antrenori a mai organizat urmdtoarele evenimente:
. 8 seminare centralizate (au participat 24 de antrenori)
. 60 de seminare in regiuni (au participat 360 de antrenori)
. 5 seminare pentru tutori (au participaf.24 de antrenori)
. 6 Refresh Cursuri (au participat 21,4 antrenori)
in total, 622 de antrenori au participat la aceste cursuriin anul 2020.

lati

gi numdrul de

Antrenori licentiati la 01,.I2.2020:

(C)) - 615
(B)) - 230
<B> Futsal - 19
(A)) - 132
<A> Portari - t2
<B> Portari - 8
<A> Elite Youth - 28
(PRO)) - 56
<Tutori> - 24
in total, sunt 1024 de antrenori licentiati de FMF.
Licenla
Licenla
Licenla
Licenla
Licenla
Licenla
Licenla
Licenla
Licenla

Tot anul acesta, $coala Federa15 de Antrenori din cadrul FMF, in colaborare

cu

Ministerul Educa!iei, Culturii si Cercetdrii al Republicii Moldova, a reugit sd oblini
la Agenlia NalionalS de Asigurare a CalitS1ii in Educatie si Cercetare (ANACEC)
acreditarea Programului de Formare ProfesionalS, Specialitatea 1000.1,
Antrenament Sportiv.
Acreditarea acestui Program este extrem de importantd pentru intreaga miscare
fotbalistici din Republica Moldova, deoarece absolvenlii lui vor putea sd predea
lec!ii de fotbalin;coli gi in acelasi timp sd antreneze in oricare dintre cluburile de
fotbal din !ard gi strdindtate. Diploma de Licenla va fi recunoscuti in toate
Asocia!iile de Fotbal afiliate UEFA

STANDARDIZAREA ISO

in anul

2O2O, Federatia de

fotbal a trecut la un capitol superior de standardizare,

mai exact la Standardul lSO.

Defapt, ce este ISO? Si de ce FMF a decis s5-l implementeze?
ISO este Organizalia InternaiionalS de Standardizare, care reunette o relea de
institulii de standardizare din 156 de !5ri, inclusiv Republica Moldova. Anume de
aici pornegte gi obligaliunea noastri de a implementa standardele lSO. Trebuie de
menlionat ca apartenenla la ISO nu este doar o obligafiune, dar o necesitate
stringentd pentru buna functionare pi gestionarea mai eficientd a activitSlii
Federaliei Moldovenegti de Fotbal, inclusiv in domeniul combaterii corupfiei.
Federa!ia are un spectru larg de activitdti, cum arfi achizilii, licita!ii, etc., unde este
nevoie de un sistem transparent, care arexclude orice posibilitate de manipulare.

Proiectul de implementare a acestor standarde include atdt documentarea tuturor
proceselor administrative in organizatie, c6t gi funclionalitatea lortn baza unui soft
specializat (ProFl). Fiecare responsabil (angajat) din cadrul FMF are descris un
proces de lucru 9i sunt stabilite instrumente care sd asigure funclionalitatea acestui
procbs. Cerinlele generale ale standardului ISO 9001:2015 asiguri planificarea,
executarea, controlulgi analiza executdrii tuturor proceselor, iar cerinlele anti-mitd
conform ISO 3700I:2016 asigurS un cadru clar de reguli gi sancliuni pentru
nerespectarea legislaliei aplicabile, regulamentelor FIFA si UEFA (jocuri trucate,
incSlcarea reglementirilor), c6t gi promovarea integritSlii prin: crearea unui
departament de integritate, identificarea tentativelor gi cazurilor de corupere, a
conflictelor de interes 9i instrumentelor pentru controale financiare;i nefinanciare.
Proiectul de implementare a fost prezentat reprezentanlilor UEFA care au suslinut
conceptul si au venit cu aportul tehnic de corelare a Strategiei FMF cu obiectivele
anuale pe anul2021.

Departamentul lT
Departamentul lT al Federatiei Moldovenesti de Fotbal a fost creat in octombrie
2019, ca un proiect pilot in cadrul programului UEFA Grow. in scurt timp, datoritS
eforturilor comune ale specialistilor UEFA si FMF a fost elaboratd 9i o Strategie de
dezvoltare lT pentru forul fotbalistic din Moldova, care presupune mai multe
directii de dezvoltare:
- cercetarea ;i documentarea tuturor proceselor tehnologice gi digitale;
- analiza gi optimizarea bazei tehnico-materiale;
identificarea standardizdrii procedurilor legate de pdstrarea, recuperarea
informaliilor in format digital;
- elaborarea unui plan de digitalizare a proceselor FMF;
- securizarea accesului la informalii si date;
- formarea retelei corporative de transmitere a datelor securizate.

-

in conformitate cu Strategia de dezvoltare lT, anul acesta a fost iniliatd crearea gi
implementarea unui sistem de management gi control al activitSlii FMF - ProFl.
Aceastd platformi tehnologicd va permite organizarea 9i eficientizarea lucrului in
cadrul FMF. Prima etapd a proiectului a fost implementatd la l noiembrie curent,
iarincep6nd cu l ianuarie202l federatia va digitaliza toate procesele de executare,
planificare gi raportare in confoimitate cu cerinlele UEFA si FIFA, precum gi cu
standardele internationale de certificare ISO 9001 si ISO 37001.

De asemenea, a fost creat Departamentul transformare digitald 5i tehnologii
informa!ionale, care isi va incepe activitatea deplini de la inceputul anului viitor.
Scopul acestuia este dezvoltarea strategiei FMF in domeniul lT, aplicdnd
urmdtoarele aspecte:
- implementa rea proiectelor tehnologice;
- digitalizarea continud a proceselor FMF;
- implementarea gi realizarea prevederilor GDPR (proteclia datelor personale);
- dezvoltarea 9i aprofundarea sistemului COMET de inregistrare a participanlilorin

competifiile FMF;
- centralizarea datelor si resurselor de date;
- organizarea interacliunilor digitale cu entitdti terte;
- dezvoltarea platformelor media digitale;
- suport in managementul proiectelor;

-

implementarea tehnologiilor

cloud (acces permanent

la

resu rse le

informalionale).

GRASSROOTS
COACH EDUCATION

Dezvoltarea fotbalului de mase (Grassroots) este una din cele 4 direclii prioritare
ale noii politici FMF. in acest context, forul fotbalistic sustine gi implementeazi
mai multe proiecte menite sd creascd nivelul promovirii fotbalului de amatori si
imbundtS!irea organizdrii acestuia.

in acelagi timp, Federa!ia de fotbal gi-a asumat mai multe responsabilitS!i in acest
domeniu, in specialcea de instruire a antrenorilor. Acest lucru este necesar pentru
a ?mbunitSli calitatea jocului in domeniul fotbalului de mase 9i pentru a incuraja
mai mulli oameni sd practice "sportul rege". FMF igi propune si creascd numJrul
de antrenori calificati, care si activeze la nivel de fotbal de mase de la 770\a 2000
p6nd in decembrie 2024.
Instruirea antrenorilor este una din activititile de bazd ale Departamentului Tehnic
al FMF. Cu toate ci anul 2020 a fost unul complicat din cauza pandemiei COV|D19,
echipa FMF a depus eforturile necesare si a reugit formarea antrenorilor de nivel
incepdtor al proiectelor $coala Voluntarilor Pro-Fotbal, Fotbal in $coli, Fotbalul ne
Unepte, Instructori Grassroots. Anume aceste proiecte adund iubitori ai fotbalului
cu capacitd!i organizatorice, dar;i cadre didactice care conduc leclii de sport in
grddini!e gi 9coli.

formare, persoanele sunt ini!iate in antrenorat, particip6nd la
lecliiteoretice, workshopuri, teambuilding-uri, dar gi ore practice. Astfel, antrenorii
in devenire primesc cunogtin!ele necesare pentru a desfSgura antrenamente de
fotbdl pentru copii.
La aceste cursuri de

De asemenea, cursurile includ si sesiuni teoretice despre structura fotbalului de
mase, capacitdlile copiilor corespunz5tor vArstelor, metodologia specificd pentru
copiiicu cerinle educalionale speciale, regulile de fotbal, etica antrenorului, relalia
cu pdrin!ii gi tehnica securitS!ii.

in luna septembrie, cu suportul celor patru Oficii Regionale de Dezvoltare ale FMF,
DepartamentulTehnic al Fede ratiei Moldovene;ti a organizat seminare teoretice 9i
practice cu scopul instruirii mentorilor in cadrul proiectului "$coala Voluntarilor
PRO-Fotbal". Acliunile au avut loc in contextul manifestdrilor de promovare a
Sdptim6nii UEFA a fotbalului de mase (UEFA Grassroots Week). Timp de c6teva
zile, 12 mentori din diferite regiuni ale !5rii au aflat mai multe informatii utile cu
privire la organizarea evenimentelor pentru fotbalul de mase gi implicarea
voluntarilor. S-a discutat de asemenea despre rolul instructorilor de formare in
dezvoltarea fotbalului de mase, arta de a vorbi in public, partea logisticd gi
orga niza rea semina relor.
Tot in acest context, au fost organizate webinare pentru participanlii proiectului
"$coala Voluntarilor PRO-Fotbal", care au adunat peste 100 de voluntari. Au fost
puse in discu!ie diverse aspecte ce !in de planificarea evenimentelor, relaliile
"antrenor-copil-pirinte" pi importan!a dezvoltJrii coordondrii incepAnd cu v6rsta
prescola rd,

fel, toamna trecutS, timp de 7 siptdmAni, echipa FMF, in urma solicitdrilor de la
mai mulli participanli din diferite proiecte Grassroots, au organizat o serie de
int6lniri cu cei peste 300 de beneficiari ai proiectelor Grassroots.
La

a

proiectelor Grassroots, pe parcursul anului,
specialigtii Departamentului Tehnic al FMF pi managerii oficiilor regionale au
Pentru buna implementare

participat la diferite cursuri de formare UEFA, La aceste evenimente s-au discutat
aspecte organizatorice, metodologii, schimburi de experien!e gi practici ale altor
federa!ii europene, privind organizarea ac!iunilor dedicate fotbalului de mase.

OPEN FUN FOOTBALL SCHOOLS MOLDOVA

intre timp FMF continud sd desfigoare proiectul Open Fun Football Schools
Moldova, care este cel mai vechi proiect de fotbal pentru toli de la noi din !ar5,
impl6mentat incS din anul 2006.
Scopul gcolilor deschise de fotbal distractiv este utilizarea jocurilor gi ,,conceptiei
pedagogice de fotbal distractiv" in calitate de instrument care contribuie la

procesul de consolidare a pScii gi stabilitS!ii, restabilirea gi consolidarea
colaborSrilor sportive intre municipalit;!i, gcolile de fotbal gi primare, lideri,
antrenori gi copii, contribuind in acelagi timp la dezvoltarea fotbalului de mase.

Anulacesta planul de activitate al proiectului a fost afectat de pandemie. Odatd cu
reluarea procesului de instruire gi antrenament in institu!iile cu profil sportiv, au
fost organizate 35 de activitdti cu durata de o zi gi 36 de $coli Deschise ale Fotbalului
Distractiv in 8 orase gi2I de sate din intreaga !ar5. in total,3OTt de copii, dintre
care 1522 de fete, au participat la cele 12;coli implicate in proiect din localitSlile
Dondugeni, Aneni Noi, SAngera, Cazaclia, Tomai, Valea Perjei, Slobozia-Dugca,
Dorolcaia, Frdsinegti, Hance;ti, Telenegti, Tiraspol. Buna desfdsurare a ac!iunilor a
fost asiguratd de cStre 168 de lideri Si antrenori.
Un obiectiv important al proiectului este consolidarea eforturilor de promovare si
protec!ie a drepturilor copilr-rlui. Protec!ia copiilor in sport urmdregte prevenirea
tuturor formelor de violen!5, neglijen!d, exploatare 5i trafic fa!5 de copii.

in

perspectivS, CCPA/OFFS+SSP Moldova

isi propune si sporeascd interacliunea

intre oamenii din diferite comunitdti, sd creascd 5i sd consolideze participarea
activi a fetelor gi femeilor in totbalul de mase, sd creascd accesul copiilor la sport
gi abilitSlile lor de via!5 in munca in echipa, toleran!a, integrare 9i drepturi, sd
dezvolte capacitatea FMF, a antrenorilor voluntari gi altor parteneri ai proiectului
in prevenirea infrac!iunilor in randul minorilor gi promovarea drepturilor copiilor.
De-a lungulanilor 2006-2020, in proiectul OFFS au participat peste 85.000de copii
gi 2.300 de antrenori de pe ambele maluri ale Nistrului.
UEFA FOOTBALL AND REFUGES GRANT SCHEME

in urma aplicarii la grantul "UEFA Football and Refuges Grant Scheme" 20!g/2020,
Federalia Moldoveneascd de Fotbal a fost printre cele 6 tSri c6gtigdtoare din 18
aplicante. Acest proiect prevede integrarea refugia!ilor gi solicitan!ilor de azil in
societatea noastrd prin mai multe activitS!i fotbalistice. Fotbalul poate juca un rol
extrem de important in implicarea in circuitul vielii a persoanelor care fug de
rdzboaie, conflicte;i persecutii, pentru a inv51a limba 5i cultura acestei tdri.

Prin acest proiect, Federalia Moldoveneascd de Fotbalin parteneriat cu Centrulde
Caritate pentru Refugia!i si-a propus sa realizeze mai multe ac!iuni.
Una din ele a avut loc pe 11 noiembrie 2020, c6nd a fost inaugurat mini-terenulde
fotbiil de la Centrul de Cazare Temporard pentru solicitanli de azil. Acest teren de
fotbal va oferi posibilitatea solicitan!ilor de azil gi refugia!ilor, inclusiv femeilor gi
copiilor, sd joace fotbal intre ei 9i cu copiii de la institutiile de inv515m6nt din
a proprere.

Trebuie de menlionat faptul, cd de la inceputul proiectului au fost desfdgurate cu
succes gi alte acliuni, cum ar fi:
- organizarea unui turneu der fotbal dedicat Zilei Mondiale a Refugialilor printre
localnici gi refugia!i
- distribuirea ghiozdanelor cu echipament sportiv;i rechizite pentru 100 de gcolari
si prescolari refugiali
- inmAnarea certificatelor de Licentd ,,C" UEFA pentru 2 refugia!i, care vor deveni
antrenori pentru copiii cu varsta de p6nd la l-2 ani
- achitarea frecventdrii pe parcursul unui an a 2 copii la o 9coal5 de fotbal din
Chisind u

- achitarea taxelor anului de studiu 201912020 pentru l-0 studenli refugiali

ce

studiazi la una din universitdtile din Moldova
- oferirea posibilitS!ii copiilor din familii refugiate s5 conduci fotbaligtii pe teren la
doud meciuri internalionale disputate acasd, pe Stadionul ,,Zimbru".
in total, la actiunile proiectului au participat circa 3600 de persoane.

DTSABTLTTY FOOTBALL

/

SpECtAL OLyMptCS

Federalia Moldoveneascd de Fotbal nu este indiferentd si continua sd suslin5 copiii
cu cerinle educalionale speciale. Astfel, pe parcursul anului 2020, in cadrul
proiectului Disability Football (Fotbalul pentru persoane cu dizabilitSli), in
parteneriat cu UNICEF gi Special Olympics Moldova, au fost organizate mai multe
ac!iuni social-sportive, festivaluri ;i competi!ii, care au ca scop responsabilizarea
societdtii gi incluziunea copiilor cu CES in societate.

aniversirii a 2O de ani a colabordrii dintre Special Olympics Moldova gi
Federatia Moldoveneascd de Fotbal, in luna ianuarie, a fost organizat un festival
sportiv cu participarea a circa 70 de copii cu necesitSli speciale. Miculii au avut
parte de o adevdrata sirbatoare, participSnd la diverse exercilii cu elemente de
fotbal, apoi la gtafete sportive sub indrumarea educatorilor Si profesorilor.
Cu ocazia

Migcarea Special Olympics Moldova, condusd de Alexandra Danilenco, este un
partenerstrategical FMFincepAnd cu anul 1999 gi are ca scop promovarea culturii
fizice gi a sportuluiin randul copiilor cu dizabilitdti fizice gi mentale.
Recent a inceput implementarea cu succes a proiectului-pilot "Fotbalul ne unepte",
in colaborare cu UNICEF 9i Special Olympics Moldova. Gralie eforturilor comune au

fost organizate seminare interactive cu educatorii gi profesorii, care au primit
informalia necesarS despre sportul incluziv. La aceste gedinle de lucru mai au
participat directorii gcolilor gi gridinilelor ce au aplicat la proiect, reprezentan!ii
direcliilor raionale de invS!5mAnt gi pregedinlii Asocialiilor Raionale de Fotbal.
Proiectul, care va continua si anul viitor, va fi implementat in raioanele laloveni,
Telenegti, Nisporeni, Ungheni, Orhei, $tefan Vod5, Cdugeni, Dubdsari, CeadirLunga, Vulcdnegti, Comrat, 56ngerei, Flore;ti, Rezina, B5lli ;i Taraclia.
La fel, anul viitor, in dependen!5 de situalia pandemicd, vor fi desfSgurate
"Forumurile SdndtS!ii Familiei" cu participarea specialigtilor de la UNICEF Moldova,
Serviciulasisten!5 psihopedagogicd si specialisti din cadruldepartamentului tehnic
al FMF.
PROIECTUL SOCIAL.SPORTIV FOTBAL iIV SCOI.I

Crearea sistemului educa!ional de fotbal este una dintre prioritStile FMF pentru
urmdtorii 5 ani, iar deviza noiiStrategii de dezvoltare este "Accentul pe copii".
in acest sens, forul fotbalistic gi-a trasat 4 obiective majore: implementarea
fotbaluluiin grddini!e, a lec!iilor de fotbalin 9coli, crearea claselor specializate de
fotbal gi a Academiilor de fotbal.

Toate aceste direclii de dezvoltare au fost centralizate in cel mai mare proiectsocial-sportiv "Fotbal in 9coli", care reprezintd pilonul principal in Strategia FMF.
Federa!ia a ales si investea.scd in sSnitatea si dezvoltarea armonioasd a copiilor
pentru a avea o generatie de succes.

Odati cu lansarea proiectului pe 9 decembrie 201"9, Federalia defotbalgi-a asumat
mai multe responsabilitSli, in special cea de instruire a antrenorilor (profesorii de
educalie fizicd gi invSlatorii de clasele primare).

in acest sens, FMF a organizat tn lunile februarie;i august a acestui an cursuri
gratuite de instruire pentru invSlatorii de cultura fizicd gi cei de clasele primare,
angajaliin gcolile inscrise in programul "Educalie fizicd prin fotbal". Lecliile practice
gi teoretice s-au desfdgurat timp de 5 zile, la stadionul Zimbru Si in incinta
Universititii de Stat de Fducatie FizicA gi Sport din capitalS.

Fiecare participant a fost asigurat cu p16nz si i-a fost oferit c6te un set personal de
echipament. Institu!iilor de invS!5mdnt participante la proiect le-a fost donat cAte
un set de inventar sportiv.

TotodatS, in contextul pandemiei de Covid-19, forul de profil a organizat timp de
c6teva zile seminare online de instruire pentru profesorii de educalie fizicd;i
invS!dtorii de clasele primare implicali in proiectul "Fotbalin $coli". Au participat
circa 130 deinvd!5tori de la 99 de institulii deinv515mAnt, din zonele Nord, Centru,
Est 9i Sud ale !5rii. De asemenea, s-au alSturat webinarelor Si alli 20 profesori care
doresc sd aplice la acest proiect.

in total, anul acesta au fost instruili peste 300 de profesori de la 170 de gcoli din
Republica Moldova. Fiecare participant, dupS efectuarea practicii in institu!iile de
invS!5mAnt 9i organizarea unei lec!ii deschise, va primi Licen!a D FMF.
TotodatS, federalia a continuat gi implementarea cu succes a etapei a treia din
cadrul proiectului Fotbalin Scoli. in acest sens, forulfotbalistic datoritd colabordrii
cu partenerii strategici, a identificat solu!ii pentru imbundtSlirea calitS!ii
educa!ionale a copiilor, amenajarea infrastructurii ;colare, asigurarea igienei
copiilor, alimentdrii, echipanrentului 9i antrenamentelor gratuite, salarizarea 9i
instruirea a ntrenorilor.

in luna septembrie a fost organizati o gedin!d comund cu directorii institu!iilor de
inv51am6nt, gefii direcliilor de inv515m6nt locale in subordinea cdrora se aflS aceste
institutii, oficialii ministerului si experlii FMF. Agenda gedinlei a inclus diverse
aspecte privind organizarea claselor specializate de fotbal, respectarea criteriilor
stabilite de ministerul de proiil 9i FMF in cadrul proiectului, alimentalia copiilor gi
programul antrenamentelor elevilor. Conform proiectului, vor fi selectate 20 de
institu!ii din Republica Moldova care vorTntruni condi!iile minime stabilite de FMF

;i

MECC.

Din l septembrie 2020 fiecare institulie de inv515m6nt participantd la Proiectul
"Fotbal in $coli" - Clase Specializate a primit din partea FMF un set de inventar
sportiv pentru organizarea si sporirea calitS!ii antrenamentelor. Fiecare elev din
clasa sportivd s-a ales cu c6te un set de echipament sportiv. in cadrul proiectului
este prevdzutgi un curs de instruire pentru antrenorii din institu!iile deinva!5mdnt.
Clasele specializate de fotbal vor urma un program special cu antrenamente mai
intensive, de 2 ori pe zi, cu o alimentare corectd 9i nutritivd pe parcursul zilei.
Clasele vor fi mixte, bdieti si fete.

Pe 28 septembrie 2020 Federatia Moldoveneascd de Fotbal gi

autoritSlile publice
locale au inaugurat prima clasd specializatd de fotbal. Evenimentul a avut loc la
Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" din comuna Sipoteni, raionul C5l5ra9i. Cei 21 de
elevi, bdieti 9i fete, din clasa a V-a "A" beneficiaz5 de 10 ore de fotbal s5ptSm6nal
in cbdrul disciplinei "Fotbal". De asemenea, elevii sunt asigurali gratuit cu
echipament, alimentare gi antrenamente. Antrenorul, la 16ndul sdu, va putea
beneficia de instruire gratuitar pentru obtinerea Licen!ei UEFA de categorie B.
Ulterior, alte doud clase specializate au fost inaugurate la Liceul Teoretic "lvan
Yazov" din ora;ul Taraclia 9i Liceul Teoretic "V.Mogcov" din oragul Ceadir-Lunga.

in

prezent, proiectul se extinde in tot mai multe regiuni ale !5rii, inclusiv in
municipiul ChisinSu, acolo unde vor fi deschise clase specializate de fotbal la Liceul
Teoretic ,,Gaudeamus", Liceul Teoretic,,Mihai Viteazul", Liceul Teoretic,,Nicolae
lorga", Liceul Teoretic ,,George Calinescu", Liceul Teoretic ,,Nicolae Gogol" si Liceul
Teoretic,,Liviu Deleanu".
Recent, datoriti eforturilor comune depuse de FMF, Primdria municipiului
Chiginiu, Direclia GeneralS de invdtdm6nt Tineret si Sport, Ministerul Educa!iei
Culturii gi Cercetdrii gi autoritS!ile publice locale, au inceput lucrdrile de reabilitare
a stadioanelor de la fiecare din cele 6 institutii de invS!5m6nt. Astfel, acestea vor
beneficia de noi terenuri de fotbal, reiegind din suprafata disponibild, dintre care 2
stadioane de mdrimi standard gi 4 de mdrimi medii, iar elevii claselor specializate
se vor bucura de cele maibune facilitSli pentru procesuleduca!ionalgi sportiv, care
presupune 10 ore de fotbal sdptdm6nal in cadrul disciplinei "Fotbal".
Toate institutiile de invdtim6nt din Republica Moldova care au intrunit conditiile
minime stabilite de FMF 9i MECC pentru a participa in Proiectul "Fotbal in $coli" Clase Specializate au la bazS curriculumul la disciplina sportivd de specializare:
Fotbal, care a fost aprobat si votat unanim, la 25 iunie curent, de toli membrii
Consiliului Na!ional pentru Curriculum din cadrul Ministerului Educafiei, Culturii si
Cercetdrii. Curriculumul dat a fost structurat si elaborat in conformitate cu toate
prevederile Codului educatiei al Republicii Moldova, cadrului de referin!5 al
Curriculumului nalional, Regulamentului de organizare gi funclionare a scolilor
sportive gi conceptului na!ional de formare a jucdtorilor de fotbal.
De asemenea, pentru anul academic 2020-21 a fost aprobat

;i

Planul individual

pentru implementarea proiectului pentru clasele gimnaziale (V-lX), ceea

ce

reprezinti cadrul legal de activitatea al claselor specializate.
in acelagi timp, se lucreazd intens 5i la cea de-a patra direc!ie a proiectului "Fotbal
in $coli" - Academia de fotbal, care prevede crearea unei Academiiin cadrul Liceului
Teoretic cu Profil Sportiv Nr.2 din municipiul Chiginiu Si crearea claselor
specializate (cl. X-Xll).

Aproximativ 300 de elevi, care sunt selectali gi inscri;i in Liceul respectiv vor urma
un orar special cu o pregStire mai intensificati in fotbal. Acegti sportivi vor fi
pregdtili de antrenori calificati si certificati de UEFA.

Contribulia Federa!iei Moldovenegti de Fotbal va constitui in amenajare pi
dezvoltarea infrastructurii sportive care va cuprinde: 1- teren de fotbal cu mirimile
standard, l mini-teren de fotbal, l teren multifunclional, por!i, plase gi iluminare.
in clase vor fi inscrigi elevi talentafi, cdrora li se va oferi echipament personal si
inventar sportiv pentru organizarea procesului sportiv de calitate. TotodatS,
antrenorii califica!i (posesori ai Licenlelor "8", "A" IJEFA), vor organiza procesul
sportiv conform unui program special elaborat de specialisti internationali.

viitor sunt preconizate de a fi create 3 Academii in toatS republica, inclusiv una
pe baza Liceului Internat Republican cu profil Sportiv de pe strada Hristo Botev din
capitalS. Acesta reprezintd urmdtorul pas de dezvoltare;i de investilie in generalia
Pe

u

rmdtoa re.

Campionatul Moldovei de copii sijunior
Anul2020 a fost probabilcel mai dificil din istoria campionatului Moldovei de copii
sijuniori. Pandemia Covid-19 a afectatfinalizarea sezonuluicompetilional2O1.g/20,
precum gi a primei pdrli din editia 2020/21..
Sezonultrecut a inceput cu disputarea a doui etape in Diviziile Nalionale si A, dar
din cauza situaliei epidemiologice nefavorabile a fost declarati stare de urgen!5
p6nd pe 15 mai2020 gi impuse mai multe restrictii, inclusiv interzicerea desfSgurdrii
competitiilor sportive. Astfel, a devenit imposibilS desf5gurarea procesului de
antrenament si nici jucarea meciurilor rdmase din sezonul2OIg/20. in acest sens,
Comitetul pentru copii gi juniori a propus Comitetului Executiv al FMF spre
aprobare decizia de a finaliza Campionatul R.Moldova, copii gijuniori, pentru toate
categoriile de vArsta conform clasamentului la ziua suspenddrii. La 1,G iunie,
executivul FMF a aprobat aceasti decizie

Astfel, din numdrul total de 2712 meciuri programate in sezonul2OI9/20 s-au
disputat doar 1445, fapt ce a afectat pregdtirea a circa 6000 de jucdtori legitimati
la 330 de echipe participantc in canrpionatul Moldovei de copii sijuniori.

in perspectiva

noului sezon competitional, FMF, pe parcursul c6torva luni, a
intreprins un sir de misuri gi a prezentat autoritdtilor solicitdri de reluare a
antrenamentelor pentru forma!iunile si cluburile sportive din !ar5, cu respectarea
instrucliunilor si angajamentelor impuse de Comisia NationalS Extraordinari de
Sdnatate PublicS.

iulie, ?n baza unui Regulament cadru aprobat de FMF, primele cluburi de copii
gi juniori au revenit la antrenamente, la bazele sportive care corespund normelor
sanitar-epidemiologice de prevenire gi control al rdsp6ndirii infecliei Covid-19.
La 7

Ulterior, la inceputul lunii septembrie, au fost admise la procesul de antrenament
;i gcolile de stat;i cele cu profil sportiv, care si-au asumat respectarea misurilor de
prevenire a rdspdndirii infec!iei.
Datoritd colabordrii cu Ministerul Educa!iei, Culturii pi Cercetirii, forul fotbalistic a
oblinut la 2t septembrie permisiunea de reluare a competiliilor sportive in
campionatul Moldovei de copii si juniori, categoriile de v6rsti U-19 gi U-17. Mai
tlrziu, au fost admise gi categoriile U-16, U-15 Si U-1,4.
Timp de douS luni, in campionatul na!ional de fotbal pentru copii gi juniori, editia
2020/21., Divizia NationalS, Divizia Asi Divizia B, s-a reugitdisputarea a 671 meciuri
din 1569 de meciuri planific;,rte in prima parte a campionatului. in acelagi timp,
categoriile de vdrstd U-13, U-1,2 gi U-11 au rdmas, CU REGRET, fdrd meciuri in anul
2020.
FOTBALUL FEMININ

Am ajuns la capitolul Fotbal feminin. Dezvoltarea fotbalului feminin este una din
cele 4 direclii prioritare ale noii politici FMF. in acest context, forul fotbalistic
susline 5i implementeazd mai multe proiecte menite si dezvolte sportul rege in
16ndulfetelor.
Unul dintre acestea este proiectul "we Play strong", implementat de cdtre
Federalia Moldoveneasc5 de Fotbal in cadrul Programului de Dezvoltare a Fotbalul
Feminin, suslinut de UEFA pe parcursul anilor 2020-2021,. Proiectul consti din
jocuri in componentS numericd redusd in formatul festivalurilor.
Obiectivele acestui proiectul sunt urmdtoarele:
- cresterea substantialS a numdrului de fete care practici fotbalul;
- Organizarea noilor competif ii pentru fete;
- Transformarea fotbalul feminin intr-un sport pentru mase pe termen lung.
in anu | 2020, in lunile septembrie, octombrie si noiembrie au fost organizate peste
40 de activitS!ifotbalistice in diferite regiuniale tirii, la care au participat peste 300
de fete, cu v6rste intre 8 gi 10 ani. De asemenea, fetilele care au fdcut primii pagi
in fotbal au primit gi echipament individual, precum gi inventar sportiv auxiliar.
Proiectul "We Play Strong" va continua din prim5vara anului2O2L

fotbal feminin performant, in condilii de pandemie Federalia a ficut tot
posibilulsi putem dezvolta competiliile deja existente, dargi sd credm alteturnee,
at6t la nivel de seniori, c6t;i la nivel de copii gijunior.
La nivel de

Cu regret, nu am reusit sd incheiem campionatul inceput in anul2019, campioana
fiind desemnatd la "masa verde" din motive bine-cunoscute: regimul de carantini

totalS din primdvara trecutd. in schimb am reugit si disputdm finala Cupei
Moldovei, care a fost transmisd in premierS, in direct, de postul nalional de
televiziune Moldova 2.

conditii de pregitire pentru
echipele de club cdtre noua editie de campionat, in luna august FMF a organizat
pentru prima data turneul Cr,rpa Federaliei. La competilie s-au jucat 13 meciuri,
inclusiv finala, iar fondul de premiere a fost de 600 de mii de lei.
La reluarea activitStii fotbalistice, cu scopul de a crea

Totin luna august, echipele din prima ligd superioard a fotbalului feminin nalional
au creat Liga femininS, care in comun cu FMF, in septembrie au demarat o noui
edilie de campionat. in prima parte a competiliei s-au disputat 56 de meciuri, ceea
ce constituie jumdtate din numdrultotal. lar echipa Agarista Anenii Noi este lidera
la zi cu 7 victorii din tot atdtezi partide jucate, Liga Na!ionalS feminind se va relua la

primdvard.

in 2020 Federa!ia a organizatin premierd campionatul Moldovei la fotbal feminin
pentru categoria de v6rstd Under 16. Turneul a avut un debut fulminant. in cele 58
de meciurijucate s-au marcar 253 de goluri, cu o medie de 4,36 de goluri per meci.

premieri absolutd a avut loc toamna trecuti ;i la nivel de arbitraj feminin.
La inceputul lunii noiembrie, compatrioata noastri Oxana Cruc a fost delegatd de
UEFA pentru startul noului sczon al Ligii Campionilor feminin, deservind in calitate
de arbitru principal partida l'/linsk (Belarus) - RFS (Letonia), alSturi de asistenta
O

Natalia Ceban gi al patrulea oficial Natalia Clipca.

in fine, Nalionala feminini a disputat 9 meciuri, reu;ind sd incheie la egalitate
partida cu puternica seleclionatd a Turciei,0-0 gi si c6stige intr-o manierd
spectaculoasa meciul din cadrul preliminariilor Campionatului European,3-1 cu
Azerbaidja n.
Toate aceste lucruri ne fac si fim increzdtoriin dezvoltarea gi progresarea fotbalului
feminin moldovenesc, in viitorul fotbalului nostru feminin.

Stimati colegi, acestea au fost doar cele mai ample acliuni intreprinse de Federalia
Moldoveneasci de Fotbal pe parcursul acestui an gijumdtate. Ar maififoarte multe
de spus despre activitatea lrMF, de exemplu despre obtinerea dreptului de a
organiza in premierd la Chisindu a Cupei Intercontinentale la fotbal 8x8 cu
participarea selectionatelor din Mexic, Brazilia, Statele Unite, Portugalia, Anglia pi
alte 20 reprezentative de pe 5 continente. Turneula fost reprogramat pentru prima
jumState a anului2021, din cauza pandemiei. incd doud exemple de acestfel arfi
desemnarea Federaliei pentru a gizdui in premieri preliminariile europenelor la
fotbal pe plaja cu participarea a L6 echipe nationale sau desfSgurarea Comitetului
Executiv UEFAin Republica Moldova, la fel, pentru prima dat5. Evenimentele erau
programate pentru lunile august si septembrie 2020, ca semn de incredere
acordati asocia!iei noastre din partea forului fotbalistic european, insd au fost
reprogramate pentru anul viitor din acela;i motiv - pandemia;
Ne-ar trebui ore in ;ir de discu[ii gi raportdri. Sunt sigur cd majoritatea dintre cei
prezenli astdzi aici urmiresc gi sunt la curent cu actiunile FMF prin intermediul
saitului nostru oficial.
5i chiar dacd pandemia a impiedicat demararea 5i realizarea altor planuri
importante - aceste planuri au fost doar amanate. Cu siguran!5 ele vorfi realizate
in viitor. Pentru ci viitorul ne aparllne nou5, iar impreunS vom reugi sd facem multe
lucruri minunate pentru dezvoltarea fotbalului moldovenesc gi pentru viitorul
copiilor nostri.

