
LISTA DOCUMENTELOR PRIVIND CLASIFICAREA CLUBULUI PENTRU SEZONUL 2019-2020 

                                                                                            da          nu 

Cererea de clasificare                                            

 

Ref. Criteriu Documente justificative 
Tipul 
Doc. 

Disponibil 

 Da Nu 
Observaţii 

Strategie și filozofie 

1 Strategie si 

filozofie 

 

Originalul Programului aprobat de dezvoltare a fotbalului 
juvenil care trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: 

- Obiectivele şi filozofia dezvoltării pregătirii juniorilor  

- Organigrama sectorului de juniori 

- Personalul angajat şi calificările necesare 

- Resurse financiare 

- Evaluarea rezultatelor si indeplinirea obiectivelor 

- Validitatea programului 

A    

Program de dezvoltare a activităţii de pregătire a 
juniorilor trebuie să fie elaborat de șeful centrului de 
copii și juniori al clubului și aprobat de președintele 
executiv  .  

Strategie și filozofie 

2 Echipele și 

jucători 

 

Originalul Listei echipelor de juniori din cadrul clubului care 
participă în competiții 

A    
Clubul trebuie să aibă următoarele echipe de juniori: 

echipă U19,  echipă U17 cu care participă în competițiile 
sezonului 2018-2019. 

Fiecare echipă va avea cel puțin 18/10  jucători 

legitimați. 

Lista cu junorii legitimați ai fiecărei echipe va fi vizată 
de departamentul competiții FRF/AJF 

Se vor prezenta clasamentele la data întreruperii în  
iarnă a sezonului aflat în desfășurare. 

Originalul Listei (tabel vize anuale), vizată de FRF, cu 

juniorii legitimaţi ai fiecărei echipe 
A    

Copie a Clasamentului competiţiilor recunoscute de 
FRF/AJF,AMFB, la care participă echipele de juniori 

A    

2 Echipe de fotbal 

feminin 

Originalul Listei echipelor de fotbal feminin din cadrul 
clubului care participă în competiții 

A   
  

 

Originalul Listei (tabel vize anuale), vizată de FRF, cu 

jucatoarele legitimate ale fiecărei echipe    A 

 
   

 

Copie a Clasamentului competiţiilor recunoscute de 
FRF/AJF,AMFB, la care participă echipele de fotbal feminin 

A   

  



Ref. Criteriu Documente justificative 
Tipul 
Doc. 

Disponibil 

 Da Nu 
Observaţii 

Staff tehnic 

3 Directorul tehnic 

al academiei 

(Direct CCJ) 

Copii a  contractului de muncă/civil/activitate sportivă şi fişa 

postului. (doar în cazul CIM). 

 

Copii a diplomei şi cardului  Licenta. 

A 

 
    A 

   

 

  

Trebuie prezentată viza anuală  2019 pe carnetul de 
antrenori sau copie a documentului de plată a vizei. 

3 Coordonator 

descoperire 

talente 

Copii a  contractului de muncă/civil/activitate sportivă şi fişa 

postului. (doar în cazul CIM). 

 

Copii a diplomei şi cardului  Licenta. 

A 

 

 

A 

 

   

 

 

  

 

Trebuie prezentată viza anuală  2019 pe carnetul de 
antrenori sau copie a documentului de plată a vizei. 

3 Antrenorii 

echipelor de 

juniori  (inclusiv 

antrenori de 

portari) 

 

Pentru antrenorii fiecare grupe: copii a contractului de 

muncă/civil/activitate sportivă şi fişa postului cat si copii ale 

diplomei si cardului de Licenta. 

A    

 

ATENTIE! 

Trebuie prezentată viza anuală  2019 pe carnetul de 
antrenori sau copie a documentului de plată a vizei. 

Staff suport 

4 Antrenor pentru 

pregătire fizică 
Copii a contractului de muncă/civil/voluntariat şi fişa 

postului. .(doar în cazul CIM) 

Copia diplomei recunoscută de autorităţile naţionale 
competente. 

 Copia documentului de înregistrare la FRF (Acreditarea) 
 

  

 

4 Fizioterapeut și 

Prim ajutor 

 

Copii a contractului de muncă/civil/voluntariat şi fişa 

postului. .(doar în cazul CIM) A    
Acreditarea FRF vizată pentru sezonul 2018-2019 

Copia diplomei recunoscută de autorităţile naţionale competente. A   

 Copia documentului de înregistrare la FRF A 

 

  

 

4 

 

 

Nutritionist 

 

Copii a contractului de muncă/civil/voluntariat/prestări 

servicii. .(doar în cazul CIM) 

 

A    

PV al seminarilor sustinute de catre nutritionist pentru 
echipele clubului 

Copia diplomei recunoscută de autorităţile naţionale competente. 

A   



Ref. Criteriu Documente justificative 
Tipul 
Doc. 

Disponibil 

 Da Nu 
Observaţii 

Plan de nutritie A   

4 Antrenor 

pregatire 

mentală 

 

Copii a contractului de muncă/civil/voluntariat/prestări 

servicii. .(doar în cazul CIM) 

 

A    

PV al seminarilor sustinute de catre nutritionist pentru 
echipele clubului 

Copia diplomei recunoscută de autorităţile naţionale competente. 
A   

Program pregatire mentala A   

4 Team Manager Copii a contractului de muncă/civil/voluntariat/prestări 

servicii. .(doar în cazul CIM) 

 

  

 

4 Administrator Copii a contractului de muncă/civil/voluntariat/prestări 

servicii. .(doar în cazul CIM)   
 

  Contractele trebuie să fie valabile cel puțin până la sfârșitul 
sezonului competitional aflat în desfășurare A         

Personalul specificat trebuie să aibă contracte valabile 
cel puțin pană la data de 15 iunie 2019.  



Ref. Criteriu Documente justificative 
Tipul 
Doc. 

Disponibil 

 Da Nu 
Observaţii 

Antrenamente si meciuri 

5 Antrenamente si 

meciuri   

Program anual competitional de antrenamente si jocuri 

pentru fiecare grupă de vârstă 
   A    

  

Infrastructură și facilitați 

6 Stadion pentru 

competiţiile 

naţionale 

Copie a Actului de proprietate sau Copie a Contractului de 

închiriere/comodat/folosință cu proprietarul. 
A 

A 

   

   

Pentru organizarea meciurilor din  competiţiile naţionale 
stadionul trebuie să  se afle pe teritoriul naţional.  

Dacă stadionul este închiriat de la proprietar, trebuie 
prezentat şi actul de proprietate. 

Se va preciza daca stadioanele dispun de noctura. 

Copie a Procesului verbal de inspecţie care să ateste faptul că 
stadionul a fost omologat pentru sezonul 2018-2019 

6 Facilităţi 

antrenament 

pentru echipele 

de juniori 

   

Documentul justificativ  poate fi: 

Copie a actului de proprietate; 

Copie a Contractului cu proprietarul facilităţilor de antrenament. 

 

Copii a Planurilor de amplasament pentru terenul/uri de 
antrenament. 

A    

Dacă terenul este închiriat de la proprietar, trebuie 
prezentat şi actul de proprietate. Terenul de 
antrenament al primei echipe nu poate fi considerat 
teren de joc pentru copii și juniori!!! 

Se va preciza daca stadioanele dispun de noctura. 

Facilităţile de antrenament trebuie să îndeplinească 
cerinţele minime stabilite, respectiv un teren gazonat de 
antrenament dimensiune regulamentară. 

 În cazul în care există sală de antrenament (balon) sau 

sală de forța se vor prezenta actele justificative 



Ref. Criteriu Documente justificative 
Tipul 
Doc. 

Disponibil 

 Da Nu 
Observaţii 

Rezultate 

 

7 

 

Participare și 

clasare în 

competiție 

Copie a Clasamentului competiţiilor U17 și U19 recunoscute 
de FRF/AJF,AMFB, la care au participat echipele de juniori în 
sezoanele competiționale 2015/2016 2016/2017 și 2017/2018  

  Se vor prezenta clasamentele de la finalul fiecarui sezon. 

  

  

  

  

  

 Furnizarea de 
jucatori în 
competițiile Liga 
1, Liga2, Liga 3 

Tabel cu jucatorii promovati in competitiile de seniori. (in 
ultimii 3 ani)  

A 

 

   

Tabelul cu informaţii despre jucători trebuie semnat si 
stampilat de catre directorul academiei.. 

 Tabel trebuie să conțină  perioada pe care jucatorul a 
petrecut-o la club dvs, clubul la care a debutat în 
competție si data debutului.. 

 Furnizarea de 
jucatori la 
echipele nationale 

Tabel cu jucatorii selectionați la loturile naționale (in ultimii 2 
ani) A   

Tabelul trebuie sa conțină numele jucătorului, Echipa 
Națională la care a fost convocat si data convocarii 

 Furnizarea de 
jucători în 
campionate din 
străinătate 

Tabel cu jucatorii transferați internațional. (in ultimii 3 ani) 

A   
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