LISTA DOCUMENTELOR PENTRU CLASIFICAREA ACADEMIEI CLUBULUI ........................................................
PENTRU SEZONUL COMPETIȚIONAL 2021-2022

Ref.

Criteriu

Tipul
Doc.

Documente justificative

Disponibil
DA NU

1. Strategie și filozofie
Originalul Programului aprobat de dezvoltare a fotbalului juvenil
care trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:
- Obiectivele și strategia de dezvoltare a sectorului de juniori;
- Programul de pregătire fotbalistică pentru diferite grupe de vârstă
(stil de joc și abilități);
- Structura organizațională (organigramă, organismele implicate,
echipele de juniori, etc.);
- Personalul

angajat

(tehnic,

medical,

administrativ,

etc.) și

calificarile minime necesare;

1

Strategie si
filozofie

- Infrastructura disponibila pentru sectorul de juniori;
- Resursele financiare (buget de venituri și cheltuieli, surse de
finanțare etc.);
- Asistenţă medicală pentru juniori (declarație privind înregistrările și
evidențele medicale);
- Programe de instruire (Legile Jocului, antidoping, integritate,
combaterea rasismului);
- Procedura de evaluare a rezultatelor si indeplinirea obiectivelor;
- Perioada de validitate a programului;

A

Observaţii

Ref.

Criteriu

Documente justificative

Tipul
Doc.

Disponibil
DA NU

Observaţii

2. Echipe și jucători
Originalul Listei echipelor de juniori din cadrul clubului:
U19

Se va atașa o lista cu echipele centrului de copii și juniori a
clubului care fac obiectul evaluării, respectiv cele menționate
în Regulamentul de clasificare. Listele vor cuprinde numele si
prenumele jucatorilor, data nasterii si mentiunea privind
statutul legitimarii acestora la club (definitiv sau transfer).

U17
U16
U15
U13

A

U11
U12
U14
U18

2

Echipele și
jucători

Originalul Listei cu juniorii legitimaţi ai fiecărei echipe vizată de
Departamentul Competiții FRF/AJF. (Tabel vize anuale)
U19
U17
U16
U15
U13
U11
U12
U14
U18

A

Ref.

Criteriu

Documente justificative

Tipul
Doc.

Copia cererii de înscriere în competiţiile organizate de FRF/AJF,
AMFB, la care participă echipele de juniori
U19
U17
U16
U15
U13

A

U11
U12
U14
U18
2

Echipe de fotbal
feminin

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

A

Originalul Listei cu jucatoarele legitimate ale fiecărei echipe, vizate
de FRF.

A

Copia cererii de înscriere în competiţiile la care participă echipele de
fotbal feminin.

A

Disponibil
DA NU

Observaţii

Ref.

Criteriu

Documente justificative

Tipul
Doc.

Disponibil
DA NU

Observaţii

3. Staff tehnic
A
3

Şef/Director al
programului de
dezvoltare a
sectorului de
juniori

Copia contractului de muncă/activitate sportivă
Fişa postului
Copia diplomei de licență
Copia cardului de licență

3

Coordonator
descoperire
talente

Copia contractului de muncă/activitate sportivă
Fişa postului
Copia diplomei de licență
Copia cardului de licență

A
A

A

3

3

3

U19*

Copia contractului de muncă/activitate sportivă
Fişa postului
Copia diplomei de licență
Copia cardului de licenta

U17*

Copia contractului de muncă/activitate sportivă
Fişa postului
Copia diplomei de licență
Copia cardului de licenta

U16*

Copia contractului de muncă/activitate sportivă
Fişa postului
Copia diplomei de licență
Copia cardului de licenta

A

A

Contractul trebuie sa fie valabil pentru sezonul competițional
în curs.
Contractul Șefului/Directorului programului de dezvoltare a
sectorului de juniori, acte adiționale (sau anexe) și fișa
postului trebuie înregistrate la Registratura FRF și vizate de
Comisia Tehnica a FRF.
În cazul cluburilor sportive școlare și liceelor cu program
sportiv, contractul de munca al persoanei care are este
angajat în funcția de conducere (coordonare) a activității
fotbalistice de tineret și juniori va fi insotit de o adeverinta din
care rezultă atributiile acesteia de Șef/Director al
programului de dezvoltare a sectorului de juniori. Cardul de
licență trebuie să fie în perioada de valabilitate.
Contractul trebuie sa fie valabil pentru sezonul competițional
în curs. Contractul, actele adiționale și fișa postului trebuie
înregistrate la Registratura FRF.
Cardul de licență trebuie să fie în perioada de valabilitate

*

Contractul trebuie sa fie valabil pentru sezonul
competițional în curs. Contractele antrenorilor, actele
adiționale și fișele de post trebuie înregistrate la Registratura
FRF și vizate de Comisia Tehnică a FRF.
În cazul cluburilor sportive școlare și liceelor cu program
sportiv, contractele de munca ale personalului angajat al
unitatii de invatamant vor fi insotite de o adeverinta din care
sa rezulte, atributiile de antrenor, functia deținută si echipa
pe care o pregateste persoana respectivă.
Cardul de licență trebuie să fie în perioada de valabilitate.

Ref.

3

3

3

3

3

3

Criteriu

Documente justificative

U15*

Copia contractului de muncă/activitate sportivă
Fişa postului
Copia diplomei de licență
Copia cardului de licenta

U13*

Copia contractului de muncă/activitate sportivă
Fişa postului
Copia diplomei de licență
Copia cardului de licenta

U11*

Copia contractului de muncă/activitate sportivă
Fişa postului
Copia diplomei de licență
Copia cardului de licenta

U12*

Copia contractului de muncă/activitate sportivă
Fişa postului
Copia diplomei de licență
Copia cardului de licenta

U14*

Copia contractului de muncă/activitate sportivă
Fişa postului
Copia diplomei de licență
Copia cardului de licenta

U18*

Copia contractului de muncă/activitate sportivă
Fişa postului
Copia diplomei de licență
Copia cardului de licenta

Tipul
Doc.
A

A

A

A

A

A

Copia contractului de muncă/activitate sportivă
3

Antrenori cu
portarii*

Fişa postului
Copia diplomei de licență
Copia cardului de licenta.

A

Disponibil
DA NU

Observaţii

Ref.

Criteriu

Tipul
Doc.

Documente justificative

Disponibil
DA NU

Observaţii

4. Staff suport

4.1

Antrenor pentru
pregătire fizică/
Preparator fizic/
Preparator
sportiv

Copia contractului de muncă/activitate sportivă
Fișa postului

A

Copia diplomei recunoscută de autorităţile naţionale competente

Copia contractului de muncă/activitate sportivă
4.2

Fizioterapeut/
Kinetoterapeut/
Maseur**

Fișa postului

A

Copia diplomei recunoscută de autorităţile naţionale competente

4.3

4.4

4.5

4.6

Asistenta
medicala/Prim
ajutor**

Nutritionist**

Specialist in
pregatirea
mentală/ Psiholog/
Psihoterapeut**

Administrator
infrastructura
academiei**

Copia contractului de muncă/civil/prestări servicii.

A

Copia diplomei recunoscută de autorităţile naţionale competente.

A

Copia contractului de muncă/civil/voluntaria/prestări servicii.

A

Copia diplomei recunoscută de autorităţile naţionale competente.

A

Plan de nutritie

A

Copia contractului de muncă/civil/voluntariat/prestări servicii.

A

Copia diplomei recunoscută de autorităţile naţionale competente.

A

Program pregatire mentala

A

Copia contractului de muncă/civil/voluntariat/prestări servicii.

A

Contractul trebuie sa fie valabil pentru sezonul competițional
în curs. Contractul antrenorului cu pregătirea fizică
(Preparator fizic/Preparator Sportiv), actele adiționale și fișa
postului trebuie înregistrate la Registratura FRF și vizate de
Comisia Tehnică a FRF.
În cazul cluburilor sportive școlare și liceelor cu program
sportiv, contractele de munca ale personalului angajat al
unitatii de invatamant vor fi insotite de o adeverinta din care
sa rezulte, atributiile de antrenor cu pregătirea fizică
(Preparator fizic/Preparator Sportiv).
Contractul trebuie sa fie valabil pentru sezonul competițional
în curs. Contractul persoanei angajate în funcția de
Fizioterapeut/Kinetoterapeut/|Maseur, actele adiționale și fișa
postului trebuie înregistrate la Registratura FRF.
** În cazul cluburilor sportive școlare și liceelor cu program
sportiv, contractele de munca ale personalului angajat in
functiile prevazute la punctele 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 și 4.7 vor
fi insotite de adeverinte din care sa rezulte, ca acestea au
atributii pentru functiile deținute în cadrul structurii sportive.
Contractul trebuie sa fie valabil pentru sezonul competițional
în curs.

Contractul trebuie sa fie valabil pentru sezonul competițional
în curs.
Se va prezenta dovada ca planul de nutritie a fost adus la
cunoștință antrenorilor și jucătorilor centrului de juniori și
este pus în aplicare prin seminarii și consulatii individuale
oferite de specialistul nutriționist.
Contractul trebuie sa fie valabil pentru sezonul competițional
în curs. Se va prezenta dovada ca programul de pregătire
mentală a fost adus la cunoștință, antrenorilor și jucătorilor
centrului de juniori și este pus în aplicare prin seminarii și
consulatii individuale oferite de specialistul în pregătirea
mentală.
Contractul trebuie sa fie valabil pentru sezonul competițional
în curs. În cazul în care clubul are încheiat un contract de
închiriere al bazei sportive unde academia își desfășoară
activitatea, iar deținătorul acesteia are deja angajat personal

Ref.

Criteriu

Documente justificative

Tipul
Doc.

Disponibil
DA NU

Observaţii
calificat, (aceasta trebuire sa rezulte expres din contractul de
închiriere), clubul nu mai are obligatia de a incheia un
contract de muncă/civil/voluntariat cu o persoană angajată în
funcția de administrator.

4.7

Organizator**
competitii sportive

Copia contractului de muncă/civil/prestări servicii.

A

Contractul trebuie sa fie valabil pentru sezonul competițional
în curs

5. Antrenamente și meciuri
5

Program anual competitional de antrenamente si jocuri ale echipelor
de juniori pentru fiecare grupă de vârstă

A

5

U19

Programul anual competitional de antrenamente si jocuri

A

5

U17

Programul anual competitional de antrenamente si jocuri

A

5

U16

Programul anual competitional de antrenamente si jocuri

A

5

U15

Programul anual competitional de antrenamente si jocuri

A

5

U13

Programul anual competitional de antrenamente si jocuri

A

5

U11

Programul anual competitional de antrenamente si jocuri

A

5

U12

Programul anual competitional de antrenamente si jocuri

A

5

U14

Programul anual competitional de antrenamente si jocuri

A

5

U18

Programul anual competitional de antrenamente si jocuri

A

Se va depune un document care va cuprinde un ciclu
saptamanal de activitate fotbalistică, care va include numarul
antrenamentelor si meciurilor (amicale/oficiale al echipelor
centrului de copii și juniori a clubului, care fac obiectul
evaluării, respectiv pentru cele menționate în Regulamentul
de clasificare.

Ref.

Criteriu

Documente justificative

Tipul
Doc.

Disponibil
DA NU

Observaţii

6. Infrastructură și facilitați
***Se vor depune doar documentele relevante care pot proba
dreptul de proprietate sau de folosință al unei arenei sportive
(teren de joc sau de antrenament) pe care academia clubului
își desfășoară activitatea.
Se va evita depunerea unor documente (plan cadastral,
intabulare, extras de carte funciara, etc), care nu pot atesta în
mod concret situația deținerii unui teren de joc sau de
antrenament.
Se recomanda depunerea unor imagini foto relevante cu
privire la calitatea acestora.

Copia Actului de proprietate sau copia Contractului de
închiriere/comodat/folosință.
Adresă din partea clubului care să conțină informații elocvente despre
numărul terenurilor avute la dispoziție pentru disputarea meciurilor
oficiale ale echipelor academiei, denumirea și adresa stadionului.
Copia Procesului verbal de inspecţie care să ateste faptul că stadionul
a fost omologat pentru sezonul 2020-2021
Dovada existenței unei instalații de nocturnă (ex. contract de
instalare/de inchiriere, imagini foto)

A

6

Facilităţi de
antrenament
pentru echipele de
juniori***

Copia Actului de proprietate sau copia Contractului de
închiriere/comodat/folosință.
Adresă din partea clubului care să conțină informații elocvente despre
numărul terenurilor avute la dispoziție pentru antrenamentele echipelor
academiei, denumirea și adresa stadionului.
Dovada existenței unei instalații de nocturnă (ex. contract de
instalare/de inchiriere, imagini foto)

A

6

Vestiare
funcționalitate,
disponibilitate și
facilități

Adresă din partea clubului care să conțină informații elocvente despre
numărul vestiarelor folosite pentru antrenamentele și jocurile oficiale
ale echipelor de juniori, dotarea acestora din punct de vedere al
confortului și existența unor facilități speciale (saună, bazin, centru de
recuperare, etc).

A

Se recomanda depunerea unor imagini foto relevante cu
privire la calitatea și facilitățile acestora.

Cabinet medical

Adresă din partea clubului care să conțină informații elocvente despre
existența și dotarea unui punct medical/cabinet medical sau al altor
facilități medicale destinate academiei clubului.

A

Se recomanda depunerea unor imagini foto relevante cu
privire la dotare si facilitati.

Sală de forță***

Copia Actului de proprietate sau copia Contractului de
închiriere/comodat/folosință.
Document din care rezultă suprafața sălii de forță.
Adresă din partea clubului care să conțină informații elocvente despre
condițiile oferite de sala de forță (dotare, aparatură, etc), denumirea și
adresa sălii de forță.

A

Se recomanda depunerea unor imagini foto relevante cu
privire la dotare si facilitati.

6

6

6

Stadion pentru
competiţiile
naţionale***

Disponibil
DA NU

Criteriu

Documente justificative

Tipul
Doc.

6

Sală de
antrenament***
(facilități indoor)

Copia Actului de proprietate sau copia Contractului de
închiriere/comodat/folosință.
Document din care rezultă suprafața sălii de antrenament sau al altor
facilități indoor (terenuri sintetice de dimensiuni reduse).
Adresă din partea clubului care să conțină informații elocvente despre
condițiile pe care sala de antrenament le oferă, denumirea și adresa sălii
de antrenament.

A

Se recomanda depunerea unor imagini foto relevante cu
privire la dotare si facilitati.

6

Materiale
sportive, porți

Adresă din partea clubului care să conțină informații elocvente despre
materialele sportive pe care academia le are la dispoziție pe terenurile de
antrenament, inclusiv numărul porților (fixe și mobile) și dimensiunile
acestora, raportat la numărul echipelor de juniori ale academiei.

A

Se recomanda depunerea unor imagini foto relevante cu
privire la dotare si facilitati.

Ref.

Observaţii

Ref.

Criteriu

Tipul
Doc.

Documente justificative

Disponibil
DA NU

Observaţii

7. Rezultate
7

7

Participarea și
clasarea în
competiții

Furnizarea
(promovarea)
jucătorilor in
competiții

Copia clasamentului pentru echipa U19 în sezonul 2017/ 2018.

A

Copia clasamentului pentru echipa U19 în sezonul 2018/ 2019.

A

Copia clasamentului pentru echipa U19 în sezonul 2019/ 2020.

A

Copia clasamentului pentru echipa U17 în sezonul 2017/ 2018.

A

Copia clasamentului pentru echipa U17 în sezonul 2018/ 2019.

A

Copia clasamentului pentru echipa U17 în sezonul 2019/ 2020.

A

Tabel cu jucatorii promovati in competitiile de seniori din Liga 1
(in ultimii 3 ani – 2018, 2019, 2020)

Tabel cu jucatorii promovati in competitiile de seniori din Liga 2
(in ultimii 3 ani – 2018, 2019, 2020)

Tabel cu jucatorii promovati in competitiile de seniori din Liga 3
(in ultimii 3 ani – 2018, 2019, 2020)

Furnizarea de
jucatori la echipele
nationale

Tabel cu jucatorii selectionați la loturile naționale (U17-U21) (in
ultimii 4 ani – 2017, 2018, 2019, 2020

A

Tabelul va contine următoarele date:
- Numele si prenumele sportivilor;
- Numele clubului de Liga 1 la care sportivul a fost promovat;
- Data transferului jucatorului la clubul de Liga 1;
- Data debutului jucatorului la clubul din Liga 1.

A

Tabelul va contine următoarele date:
- Numele si prenumele sportivilor;
- Numele clubului de Liga 2 la care sportivul a fost promovat;
- Data transferului jucatorului la clubul de Liga 2;
- Data debutului jucatorului la clubul din Liga 2.

A

A

Tabelul va contine următoarele date:
- Numele si prenumele sportivilor;
- Numele clubului de Liga 3 la care sportivul a fost promovat;
- Data transferului jucatorului la clubul de Liga 3;
- Data debutului jucatorului la clubul din Liga 3.
Tabelul va contine cel putin următoarele date: numele si
prenumele sportivilor si echipa națională la care a fost
convocat sportivul. Se recomanda a fi atasata scrisoarea de
convocare a jucatorului la echipa nationala (copie).

Ref.

Criteriu

Furnizarea de
jucători în
campionate din
străinătate

Documente justificative

Tabel cu jucatorii transferați în campionate din strainatate (in
ultimii 3 ani – 2018, 2019, 2020)

Tipul
Doc.

A

**** https://www.uefa.com/memberassociations/uefarankings/country/#/yr/20211
1. Spania
2. Anglia
3. Italia.
4. Germania
5. Franța
6. Portugalia
7. Rusia
8. Olanda
9. Belgia
10. Austria
11. Scotia
12. Ucraina
13. Turcia
14. Danemarca
15. Cipru.

Disponibil
DA NU

Observaţii
Tabelul va contine cel putin următoarele date: numele si
prenumele sportivilor, numele clubului și nivelul
competitional al acestuia.
Se vor menționa în tabel doar transferurile jucătorilor
efectuate în campionate internaționale din țări aflate între
primele trei eșaloane competiționale din primele 15 țări,
conform clasamentului UEFA în competițiile intercluburi.****

