
Aprobat  

prin Hotărârea Comitetului Executiv al FMF 

nr. 71 din 14.03.2018 

 

 

 

 

 

REGULAMENT 

cu privire la modul de calcul şi de plată a premiilor anuale profesorilor-

antrenori de copii și juniori pentru pregătirea jucătorilor din loturile 

naționale ale Republicii Moldova (U-17, U-19, U-21 și Echipa Națională), 

inclusiv cele feminine. 

 

 

RAȚIONAMENT 

 

Scopul sistemului de premiere a profesorilor-antrenori de copii și juniori 

constă în creșterea autorității și atractivității profesiei în vederea atragerii de noi 

specialiști calificați în sistemul de pregătire a tinerilor fotbaliști, întru sporirea 

calității procesului didactic.  

Premiul anual reprezintă recunoașterea de către Federația Moldovenească de 

Fotbal (FMF) a meritelor profesorilor-antrenori în pregătirea tinerilor fotbaliști şi 

plata unei sume de bani pentru stimularea activităţii acestora în domeniul fotbalistic.  

 

I. Dispoziții generale 

 

1. Prezentul Regulament stabilește modul de calcul și de plată a premiilor 

anuale profesorilor-antrenori de copii și juniori, care au pregătit jucători ai loturilor 

naționale ale Republicii Moldova (U-17, U-19, U-21 și Echipa Națională), inclusiv 

cele feminine. 

2. Regulamentul prevede de asemenea criteriile de eligibilitate și procedura 

de identificare a profesorilor-antrenori, candidați la premiul anual. 

 

II. Modul de stabilire a premiilor anuale 

 

3. Profesorii-antrenori de copii și juniori, care au pregătit jucători (de la vârsta 

de 10 ani până la 16 ani) ai loturilor naționale ale Republicii Moldova (U-17, U-19, 

U-21 și Echipa Națională), inclusiv cele feminine, au dreptul la un premiu anual. 



4.  Cuantumul premiului anual se stabilește în funcție de: 

 durata (în ani) pregătirii jucătorilor pentru loturile naționale ale 

Republicii Moldova (U-17, U-19, U-21 și Echipa Națională), inclusiv 

cele feminine;   

 numărul jucătorilor pregătiți pentru loturile naționale ale Republicii 

Moldova (U-17, U-19, U-21 și Echipa Națională), inclusiv cele 

feminine.; 

 fondul (bugetul) special de premii stabilit de FMF. 

5. Premiul anual se stabilește în baza cererii (conform modelului prevăzut în 

anexa nr. 1 la prezentul Regulament) depuse de solicitant, cu anexarea actelor 

justificative (certificate cu ştampila umedă a instituţiei sportive), după cum urmează: 

a. ordinul instituției sportive de numire în funcție a profesorului-antrenor 

(copie) şi carnetul de muncă (dacă are înscrierea respectivă, copie); 

b. ordinul de înmatriculare a jucătorului în grupa de instruire (numele și 

prenumele profesorului-antrenor, copie); 

c. ordinul de promovare a jucătorului în grupele superioare de instruire 

(numele și prenumele profesorului-antrenor, copie); 

d. registrul instructiv-educativ, care atestă pregătirea jucătorului pe durata 

a cel puțin unui an; 

e. ordinul de transfer al jucătorului dintr-o instituție sportivă în alta (copie). 

f. contractul de instruire fotbalistică (copie, opţional).  

6. Dosarul complet se va depune la FMF pînă la data de 15 ianuarie a fiecărui 

an în scopul solicitării premiului pentru perioada de referință. 

7. Comitetul de Antrenori al FMF examinează cererea solicitantului, actele 

anexate, avizul comitetelor judiciare ale FMF (după necesitate) și, în urma 

confirmării eligibilității acestuia pentru premiul anual, transmite avizul său şi cererea 

solicitantului pentru aprobare Comitetului Executiv al FMF. 

8. Dosarul fiecărui solicitant, care confirmă dreptul la premiul anual și 

cuantumul acestuia, se păstrează la FMF.  

     

III. Modul de calcul al premiului anual 

 

9. Identificarea jucătorilor loturilor naționale (U-17, U-19, U-21 și Echipa 

Națională), inclusiv cele feminine, eligibili pentru premierea profesorilor-antrenori 

de copii și juniori, se face în funcție de participarea efectivă a acestora la meciurile 

oficiale și/sau cele amicale internaționale pe parcursul unui an calendaristic 

(perioada de referință - 01.01-31.12). 

10. Se consideră că un jucător este pasibil de a fi inclus în calculul final, dacă 

acesta a participat la meciurile lotului național după cum urmează: 



Lotul național 
Numărul minim de meciuri disputate 

(minimum 30 min.) 

Echipa Națională 3 meciuri oficiale  

U-21 3 meciuri oficiale 

U-19 și U-17 
 1 meci oficial + 2 meciuri amicale internaționale, sau 

 3 meciuri amicale internaționale 
 

Jucătorul va fi inclus în calcul și în cazul, în care a jucat mai puțin de 30 min. 

într-un meci, dar a marcat gol. 

11.  Timpul efectiv de joc va fi calculat separat pentru fiecare jucător în urma 

analizei rapoartelor de joc ale meciurilor, disputate de loturile naționale (U-17, U-

19, U-21 și Echipa Națională), inclusiv cele feminine, în perioada de referință. 

12.  În funcție de lotul național (U-17, U-19, U-21 și Echipa Națională), 

inclusiv cel feminin, la care evoluează jucătorii eligibili, profesorilor-antrenori ai 

acestora li se acordă punctaj după cum urmează: 

 

Lotul național Puncte pentru 1 an de pregătire a unui jucător 

Echipa Națională 3 

U-21 2 

U-19 1,5 

U-17 1,5 

 

13. Mărimea premiului anual se calculează după următorul algoritm: 

a. Se însumează punctele acumulate de toți profesori-antrenori pentru 

jucătorii identificați conform criteriilor stabilite la p. 9 și p. 10. (A); 

b. Suma (bugetul) anuală disponibilă (B) se împarte la punctajul total 

(A) și se obține echivalentul bănesc pentru 1 punct (C); 

c. Se înmulțește valoarea unui punct (C) cu numărul de puncte 

acumulat de fiecare profesor-antrenor în parte (D) și se obține 

valoarea finală a premiului anual (E). 

B : A = C 

C x D = E 

 

IV. Plata premiului anual 

 

14.  Pentru premiere se utilizează mijloacele fondului special de premii, 

planificat în bugetul anual al FMF. Mărimea fondului special de premii, precum și 

distibuirea mijloacelor financiare alocate pentru premiile anuale, se aprobă anual 

prin decizia Comitetului Executiv al FMF.  



15. Premiul anual pentru perioada de referință se plătește beneficiarului, care 

a depus cererea în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. În caz de 

deces a beneficiarului după depunerea cererii, premiul anual se plătește doar soției 

acestuia. În cazul în care după depunerea cererii nici beneficiarul şi nici soţia 

acestuia nu sunt în viaţă, au divorţat sau beneficiarul nu are soţie, premiul calculat 

se va repartiza şi plăti altor beneficiari la decizia Preşedintelui FMF. 

16. Premiul anual se plătește de către FMF în valută națională și este impozitat 

conform legislației în vigoare a Republicii Moldova. 

17. Premiul anual se achită până la data de 1 aprilie a anului următor celui 

pentru care se face premierea. 

18. Mărimea concretă a premiului anual pentru fiecare profesor-antrenor se 

fixează în ordinul FMF.  

19. Președintele FMF, la propunerea Comitetului de Antrenori al FMF, 

dispune de dreptul de a majora unor profesori-antrenori cuantumul premiului anual 

pentru realizări deosebite în activitate în perioada de referință. Majorarea în cauză 

se efectuează din contul altor mijloace financiare, de care dispune FMF, sau din 

contul sumelor rămase după anularea, reducerea sau suspendarea premiului anual 

destinat unor profesori-antrenori. 

20. Preşedintele FMF, la propunerea Comitetului de Antrenori al FMF, poate 

anula, reduce sau suspenda premiul anual acelor profesori-antrenori, care, în 

perioada de referinţă, au desfășurat o activitate profesională ineficientă sau 

necorespunzătoare, ori au comis încălcări, pentru care au fost sancționați, existînd o 

decizie definitivă, în vigoare, a Comitetelor de Competiţii, Disciplină sau Etică ale 

FMF. 

 

V. Dispoziții speciale 

 

21. În cazul prezentării de acte false sau date eronate, sumele plătite 

necuvenit se rețin din contul beneficiarului. La depistarea cazurilor de prezentare a 

actelor false sau datelor eronate, FMF emite ordinul de anulare, reducere sau 

suspendare imediată a premiului anual. 

22. În cazul în care profesorul-antrenor refuză să restituie sumele primite 

necuvenit, FMF întreprinde măsurile necesare pentru rambursarea acestora prin 

intermediul instanței de judecată a Republicii Moldova. 

23. Pentru autenticitatea datelor cuprinse în cerere și în actele prevăzute în 

pct. 5 din prezentul Regulament sînt responsabili, în condițiile legii, solicitantul și 

instituția emitentă a actului respectiv. 

24.  FMF poartă răspundere pentru corectitudinea perfectării actelor 

necesare pentru stabilirea premiului anual și caracterul complet al setului de 



documente. Dacă în urma examinării documentelor prezentate pentru stabilirea 

premiului anual se constată că acestea nu corespund cerințelor prezentului 

Regulament, FMF le restituie solicitantului sau instituției respective pentru 

înlăturarea neajunsurilor. 

25. Mijloacele financiare economisite în urma plății premiului anual vor fi 

direcționate spre dezvoltarea fotbalului de copii și juniori. 

26. Decizia cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare economisite va 

fi luată de către Comitetul Executiv al FMF până la data de 15 aprilie a anului 

următor celui pentru care se face premierea.     

 

 

VI. Dispoziții finale 

 

27. Litigiile ce țin de stabilirea, calcularea și plata premiului anual în condițiile 

prezentului Regulament sunt soluționate pe cale amiabilă, prin consultări sau 

negocieri directe, la care participă Comitetul de Antrenori şi Comitetul juridic al 

FMF. 

28. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării acestuia.   


