
1

STRATEGIA PENTRU 
DEZVOLTAREA FOTBALULUI 

FEMININ ROMÂNESC

2021–2026



3

STRATEGIA PENTRU 
DEZVOLTAREA FOTBALULUI 
FEMININ ROMÂNESC

2021–2026

ÎNCREDERE

PASIUNE

CURAJ

DĂRUIRE

RESPECT

SOLIDARITATE

INTEGRARE

DISTRACȚIE

MÂNDRIE

PERFORMANȚĂ
INSPIRAȚIE

Lucrare elaborată de Federația Română de Fotbal.
Toate drepturile asupra acestei lucrări aparțin Federației 
Române de Fotbal. Credite foto: Cristi Dangeorge, fifa.com

2



5
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Președintele Federației 
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Președintele UEFA

Fotbalul feminin a fost unul din obiectivele 
strategice pe care le-am promovat atunci 
când am început transformarea fotbalului 
românesc, în 2014. Dezvoltarea lui s-a regăsit 
apoi, evident, între cele 5 obiective din Planul 
Strategic 2015-2020, aprobat de Adunarea 
Generală FRF. 

Am construit împreună acest vis în care poate 
doar noi am crezut, cu rezultate apreciate la 
nivel european, în ultimii cinci ani. Prin muncă 
și investiții, idei și reforme, rezistență la inerția 
prejudecăților, curaj și inspirație. Pentru că 
împreună cu membrii FRF suntem o echipă. 

Trecem azi, tot ca o echipă, dar mult mai 
puternică, într-o nouă etapă. Am elaborat 
împreună cu dumneavoastră, prin consultări și 
întâlniri, prin dezbateri și sesiuni de lucru, prima 
strategie pentru dezvoltarea fotbalului feminin 
românesc. 

Visul în care noi am crezut a devenit deja un 
succes. Dar acum, viziunea și valorile pe care le 
împărtășim ne întăresc să ducem misiunea mai 
departe. Pentru pasiunea fiecărei fete care își 
dorește să joace fotbal în România, pentru visul 
fiecăreia, deschidem azi un nou parcurs.

Activități extraordinare se desfășoară pe tot 
cuprinsul Europei, înlesnind misiunea UEFA de 
a-și îndeplini obiectivele ambițioase dedicate 
fotbalului feminin. România stabilește un 
excelent exemplu în crearea unei viziuni 
moderne și minunate pentru fotbalul feminin. 

O nouă epocă ia naștere cu optimism, prin 
proiectul FRF de lansare a primei strategii 
pentru dezvoltarea fotbalului feminin. Federația 
din România a ales momentul potrivit pentru a 
face acest pas important, într-o perioadă în care 
vizibilitatea și atractivitatea fotbalului feminin 
cresc spre un nivel atât de înalt, în Europa și 
dincolo de continent.  

Această strategie este menită să crească 
participarea, să susțină dezvoltarea, să fixeze 
o direcție solidă și să coordoneze inițiativele 
proactive care, în viziunea mea, pot doar să 
îmbunătățească nivelul calitativ al fotbalului 
feminin românesc, în toate zonele lui de 
manifestare.

Transmit cele mai bune gânduri Federației 
Române de Fotbal și președintelui Răzvan 
Burleanu! Sunt convins că această nouă 
strategie curajoasă se va dovedi extrem de 
fructuoasă pentru fotbalul feminin românesc în 
anii ce vor urma!

Visul în care 
noi am crezut 
devine un succes

O viziune 
minunată și o 
nouă epocă
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REPERELE 
DEZVOLTĂRII ÎN 
ROMÂNIA 2014–2020
Fotbalul feminin a parcurs în ultimii 5 ani o perioadă 
de transformări pozitive fără precedent în istoria 
acestui sport în România. Investiții considerabile din 
partea FRF, reformarea sistemului competițional, 
creșterea record a numărului de practicante și cea 
mai importantă performanță sportivă din istorie – 
calificarea echipei naționale la barajul pentru Euro 
2017, sunt doar câteva din reperele fundamentale 
ale acestui parcurs.

98

În contextul impactului pandemiei 
asupra competițiilor de fotbal 

feminin în sezonul 2020/2021, 
cele mai multe din reperele 

statistice referitoare la fotbalul 
feminin românesc la final de 2019 
din paginile următoare reflectă și 

situația din prezent.



În cadrul proiectului grassroots “Împreună 
Suntem Fotbal” lansat în 2014, fetele 
beneficiază de posibilitatea de a juca fotbal în 
Cupa Tymbark Junior (U8, U10, U12), Interliga 
Națională (U7-U10), ONSS – Învățământ Primar 
(U10), Gimnaziada (U14), ONSS – Învățământ 
Liceal (U18), Cupa Satelor (U13). Totodată, la 
solicitarea cluburilor, s-a creat posibilitatea ca 
până la categoria de vârstă U13 băieți, fotbalul 
să fie practicat mixt, în competiții.

FRF a oferit și oferă sprijin pentru competițiile oficiale organizate 
în cele trei eșaloane de senioare (premieră în structura 
competițională a fotbalului feminin) și competițiile de junioare. 
Sprijinul constă în suportarea costurilor logistice (cazare, masă 
și transport), sprijin financiar din sponsorizări. Competiția 
juvenilă a fost creată de FRF și este susținută cu echipamente, 
mingi și ghete de joc, alături de suportul financiar la Turneul 
Final. Formatul a fost dezvoltat din 2016, jucându-se acum 11 la 
11. Totodată, au fost reduse cu 50% penalitățile pentru cluburi 
din dorința de a furniza un suport care să încurajeze creșterea 
numărului de participanți în competiții.

Comisia FRF pentru Fotbal Feminin a devenit 
un organism eficient și proactiv, cu activitate 
permanentă și proiecte concretizate în direcția 
promovării fotbalului feminin, îmbunătățirii cadrului 
normativ specific, creșterii participării și dezvoltării 
competițiilor din fotbalul feminin. Totodată, în cadrul 
departamentului GROW al FRF funcționează un birou 
dedicat dezvoltării fotbalului feminin.

În completarea cadrului competițional, pentru un 
context optim de formare și afirmare a tinerelor 
talente, au fost create loturi reprezentative pentru 
noi categorii de vârstă, de la nivel U15 până la 
nivel U19, asigurându-se staff-uri tehnice și 
medicale distincte pentru activitatea fiecăruia 
dintre acestea. 
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FRF a implementat prin Școala Federală de Antrenori cursurile 
de licență UEFA B Feminin, iar reprezentante ale fotbalului 
feminin au participat în premieră la cursul de formatori pentru 
formatori, devenind ulterior lectori la cursurile de licență 
UEFA B Feminin din 2018. Metodologia de lucru și organizare a 
antrenamentului de fotbal feminin a fost introdusă în aceeași 
manieră ca pentru fotbalul masculin în programele de curs, iar 
Licența UEFA Grassroots (D) introdusă începând cu 2017 s-a creat 
ca o oportunitate pentru dezvoltarea instructorilor și antrenorilor 
pentru fotbal feminin la nivel de bază. În același timp, susținem 
dezvoltarea profesională a antrenorilor și obținerea licențelor 
UEFA pentru aceștia.

Susținut de UEFA, programul “Fotbal și Feminitate” 
a adus FRF în 2016 premiul UEFA Hattrick pentru 
dezvoltarea fotbalului feminin. În cadrul programului, 
peste 10.000 de jucătoare au fost înregistrate 
electronic, 500 de antrenori și instructori sportivi au 
fost implicați, 40 de jucătoare au fost descoperite 
reprezentând ulterior România la nivel internațional în 
competiții de junioare, 10 jucătoare în activitate au fost 
antrenoare în activitățile proiectului.

În 2017, FRF a lansat în România campania 
de promovare a fotbalului feminin “Împreună 
#WePlayStrong”, demarată la inițiativa UEFA și 
desfășurată pe întreg continentul. FRF a inaugurat 
o platformă dedicată tinerelor care vor să practice 
fotbalul și prin care se oferă informații și noutăți despre 
fotbalul feminin românesc. Ambasadoarea proiectului 
este Florentina Olar-Spânu, căpitanul echipei naționale 
de fotbal feminin a României. 

Din 2015, FRF a participat în proiectul „Live 
Your Goals”, susținut de FIFA, care are ca scop 
principal creșterea atractivității fotbalului feminin 
și a numărului de jucătoare. Dacă în 2015 au 
participat peste 200 de fete U14 în atelierele de 
pregătire de la Cluj-Napoca, în 2017 numărul 
participantelor s-a dublat prin organizarea 
evenimentului și la București.  
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Începută în 2016 și aflată în dezvoltare, campania 
de comunicare dedicată fotbalului feminin cuprinde 
promovare cu secțiuni distincte pe frf.ro și în revista 
oficială FRF-Raport de Joc, colaborator pentru 
conținut specific pentru competițiile interne și loturile 
naționale, acțiuni media și de promovare la partidele 
echipei naționale, programe de meci, postere, 
interviuri și apariții în mass-media națională. 

Începând din 2016, FRF a promovat echipa 
națională de fotbal feminin prin campanii 
de marketing integrate, prin toate canalele 
de comunicare: panouri OOH, radio, online, 
campanii de PR cu apariții tv, concursuri.
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Irina Giurgiu, prima 
femeie antrenor din 
România cu Licența 
UEFA Pro

Teodora Albon,  
prima femeie 
președinte de AJF

Irina Giurgiu a devenit la începutul anului 2021 prima femeie 
antrenor din România care deține Licența UEFA Pro.

Fostă jucătoare de fotbal și arbitru international, Teodora Albon 
este, începând din luna mai a anului 2021, președintele Asociației 
Județene de Fotbal din Cluj. Ea a adunat 64 din cele 92 de voturi 
exprimate, devenind astfel prima femeie președinte de AJF din 
istorie!
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66.054 de practicante ale fotbalului 
feminin au fost înregistrate în România 
în 2020, comparativ cu doar 330 
jucătoare în 2013. Creșterea se explică 
prin reformele și proiectele FRF din 
acest interval.

7.110 spectatori au asistat la meciul 
România-Portugalia, play-off-ul pentru Euro 
2017, disputat la Cluj-Napoca în 2016, locul 
12 la nivel european ca asistență în acele 
preliminarii. Media asistenței României în acea 
campanie a fost de 2.145 spectatori. 

26 de noi echipe au fost prezente 
în competițiile de fotbal feminin în 
2020, comparativ cu anul 2014.

28 de antrenoare sunt 
înregistrate în 2020 în 
România.

există 487 posesoare de licență 
Grasroots există în 2020 în 
România, în urma absolvirii 
cursului organizat de FRF 
începând din 2017.

290 de femei arbitru sunt 
înregistrate în 2020 în 
România.

+26

+267.110

28290
487

2013

2020

330 66,054
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FOTBALUL FEMININ,  
UN SUCCES  
GLOBAL CARE  
SE CONSOLIDEAZĂ

CONTEXT EUROPEAN
ȘI MONDIAL

La final de 2018, FIFA a lansat prima strategie 
din istorie pentru dezvoltarea fotbalului feminin 
la nivel mondial, iar în 2019 au avut loc primele 
ședințe ale Grupului de Lucru FIFA dedicat 
Fotbalului Feminin Profesionist, în același timp 
cu publicarea primului studiu dedicat impactului 
acestui sport în toate țările membre FIFA. 

Următorul an, în 2019, UEFA a lansat 
prima strategie dedicată fotbalului feminin, 
2019-2024. Sunt doar reperele care confirmă 
succesul uriaș de care se bucură, de la an la an, 
fotbalul feminin peste tot în lume.
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28563.125

80.545

40.241

2.200

2018

60.739

13.3 MIL

265 MIL123 MIL €

din țările membre FIFA 
au o echipă națională 

de fotbal feminin

procentul de creștere  
al jucătoarelor legitimate 

în Europa în 2019  
(1,3 milioane de 

jucătoare)  
față de 2017

din țările membre 
FIFA au dezvoltat o 
strategie dedicată 
fotbalului feminin

din posturile de președinți de 
federații, secretari generali sau 
alte funcții de top management 
în federațiile de fotbal din lume 

sunt ocupate de femei

de federații naționale 
beneficiază de expunere 
tv săptămânală pentru 

fotbalul feminin

de comisii dedicate 
fotbalului feminin 

regăsim între cele 55  
de federații europene

arbitri naționali femei 
există în Europa

de antrenoare activează 
în lume în 2019

de arbitre sunt 
înregistrate la nivelul 

asociațiilor naționale din 
lume în 2019

de femei antrenează în 
fotbalul european

de spectatori este media 
de asistență la partidele 
internaționale disputate 

în Europa

anul în care au apărut 
primii sponsori dedicați 

fotbalului feminin la nivel 
paneuropean

de spectatori au fost în 
tribune în 2019 la meciul 
de fotbal feminin Atletico 

Madrid-Barcelona din 
prima ligă spaniolă

de fete și femei joacă 
fotbal în mod organizat 

pe mapamond

de urmăritori este 
audiența cumulată a 

Campionatului European 
de Fotbal Feminin 2017

au investit în fotbalul 
feminin federațiile 
europene în 2019,  
o creștere cu 10%  

față de 2017 
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 z Dublarea numărului de jucătoare legitimate, obiectiv 2,5 
milioane de jucătoare legitimate

 z Schimbarea percepției privind fotbalul feminin în Europa

 z Dublarea reach-ului și valorii comerciale pentru 
Campionatul European de fotbal feminin și pentru Liga 
Campionilor la fotbal feminin

 z Dublarea reprezentării feminine în toate organismele UEFA

 z Dublarea numărului de practicante ale fotbalului, obiectiv 
60 milioane de jucătoare practicante până în 2026

 z Dublarea numărului de federații care organizează 
competiții pentru junioare – până în 2026

 z Toate federațiile din lume să dezvolte strategii dedicate 
fotbalului feminin – până în 2022

 z Fiecare federație din lume să aibă cel puțin o femeie în 
Comitetul Executiv – până în 2026

 z Cel puțin o treime din membrii Comitetului Executiv FIFA 
vor fi femei – până în 2022

Din obiectivele strategiei UEFA 

pentru fotbal feminin 2019-2024

Din obiectivele strategiei FIFA 

pentru fotbal feminin
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Federația Română de Fotbal a elaborat și va implementa Strategia 
pentru Dezvoltarea Fotbalului Feminin 2021–2026 pentru a furniza 
cadrul optim în care potențialul uriaș al fotbalului feminin românesc 
să se transforme, configurând acest sport ca numărul 1 în România în 
categoria sporturilor feminine de echipă.

Viziunea noastră, împreună cu valorile pe care le împărtășim, 
fundamentează această strategie, precum și planul de acțiuni menit să 
îndeplinească obiectivele pe care ni le asumăm. 

Întregul proiect este rodul permanentei colaborări cu cluburile de fotbal 
feminin, atât în cadrul sesiunilor de lucru anuale cu admnistrația FRF, 
cât și în cadrul Comisiei FRF pentru Fotbal Feminin.

Strategia este structurată ca un instrument flexibil, cu rol coordonator 
și integrator, prin care împreună să construim un prezent și un viitor al 
performanței pentru fotbalul feminin românesc. 

Cele 5 obiective strategice și planul de acțiuni aferent fiecăruia compun 
o hartă a transformării pozitive pe care ne-o asumăm, în același timp 
cu investițiile, asistența și consilierea necesare transpunerii acestora în 
realitate. 

De la primul pas al unei fetițe pe gazon, până la arbitre și antrenoare 
formate într-un mediu profesionist dedicat, de la investitorii în fotbalul 
feminin și până la jucătoarele echipelor naționale, toți suntem parte 
a acestei strategii de dezvoltare, la fel cum am fost parte a a acestei 
povești de succes, până acum. Stă doar în puterea noastră să o 
continuăm și să o dezvoltăm pe măsura talentului care așteaptă sprijinul 
desăvârșirii!

NECESITATEA ȘI 
ROLUL UNEI STRATEGII 
PENTRU DEZVOLTAREA 
FOTBALULUI FEMININ 
ROMÂNESC
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Investitor creativ
în competiții, proiecte și programe 
adaptate care să crească participarea, 
să furnizeze selecții obiective și 
eficiente, să dezvolte sisteme 
și formate competiționale și să 
promoveze fotbalul feminin.

Formator

Partener credibil

pentru viitoarele arbitre și antrenoare, 
pentru specialiștii din zona de suport 
tehnic și admnistrativ care lucrează în 
cluburile de fotbal feminin. 

pentru cluburile de fotbal feminin din 
România, pentru UEFA și FIFA, pentru 
instituțiile și autoritățile partenere în 
dezvoltarea acestui sport la potențialul 
său maxim.

în implementarea bunelor practici 
pentru fotbalul feminin la nivel de 
academii și cluburi, de la marketing și 
comunicare, la metodologie tehnică.

Instituție  
de asistență  
și consiliere
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Viziune

Misiune

Fotbalul feminin devine sportul numărul 
1 de echipă practicat de fete și femei 

în România, acceptat și promovat ca o 
sărbătoare fotbalistică în care fiecare 

suporter, jucătoare, antrenoare și arbitru 
sunt integrați și se bucură împreună.

Împreună dezvoltăm fotbalul feminin 
românesc prin construirea unui context 
sportiv și social în care fiecare fată se poate 
bucura de fotbal în competiții dedicate, 
beneficiind de un circuit al performanței care 
să îi faciliteze un parcurs pe măsura talentului 
său, pe teren sau în zonele de suport ale 
fotbalului feminin, sport cu vizibilitate și 
valoare comercială sporită.

30



VALORI ÎNCREDERE
în propriul talent, 
în coechipiere,  
în echipă 

SOLIDARITATE
față de partenerul 
de joc și celelalte 
zone fotbalistice 

INTEGRARE
în marele spectacol 
al fotbalului, în 
comunitatea ta
și în societate 

DISTRACȚIE
pentru că fotbalul 
înseamnă bucuria 
jocului

MÂNDRIE
de a fi jucătoare, 
antrenoare sau 
arbitru de fotbal

PERFORMANȚĂ
care să călăuzeze 
toate eforturile și 
pasiune

INSPIRAȚIE
pentru că fotbalul 
ne ajută să fim mai 
buni și mai puternici

PASIUNE
pentru jocul de 
fotbal, pentru 
performanță

CURAJ
de a urma propriul 
vis, de a continua 
după eșecuri

DĂRUIRE
în antrenamente 
și în parcursul 
profesional

RESPECT
pentru adversar, 
competiție, regulile 
și valorile fotbalului

Fotbalul feminin 
înseamnă pentru noi...
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CREȘTEREA 
PARTICIPĂRII

CREȘTEREA 
VIZIBILITĂȚII ȘI 
VALORII COMERCIALE ÎMBUNĂTĂȚIREA 

COMPETIȚIILOR

FIXAREA ȘI 
CONSOLIDAREA 
REPUTAȚIEI

FORMARE ȘI
DEZVOLTARE 
CONTINUĂ

Creșterea continuă a numărului de practicante, a numărului de 
jucătoare legitimate, stimularea creșterii numărului echipelor 
și cluburilor de fotbal feminin, facilitarea creșterii corpului de 
antrenoare și arbitri femei.

Elaboarea și implementarea unor strategii de comunicare, marketing 
și comerciale dedicate fotbalului feminin, în urma acestor proiecte 
dobândind vizibilitate crescută pentru competițiile și partidele 
de fotbal feminin, precum și valoare comercială crescută pentru 
branduri. 

Adaptarea permanentă a cadrului competițional la realitățile 
fotbalului feminin, îmbunătățirea formatelor existente și 
dezvoltarea de noi formate competiționale, adaptate vârstei, 
atât la nivel grassroots, cât și profesionist. 

Promovarea activă a fotbalului feminin în comunități și în societatea 
românească per ansamblu, precum și a rolului femeilor în fotbal, 
printr-un plan de reforme și parteneriate care să fixeze și să 
consolideze reputația acestui sport și a reprezentantelor sale.

Asigurarea unui context propice dezvoltării permanente a fotbalului 
feminin prin reforme normative, proiecte și parteneriate menite să 
furnizeze formare specifică și să parcurgă etape ale performanței în 
acord cu țările unde fotbalul feminin este deja dezvoltat.

OBIECTIVE
STRATEGICE
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CREȘTEREA
PARTICIPĂRII
Creșterea continuă a numărului de practicante,  
a numărului de jucătoare legitimate, stimularea  
creșterii numărului echipelor și cluburilor de  
fotbal feminin, facilitarea creșterii corpului de  
antrenoare și arbitri femei.
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Cu 50% mai
multe jucătoare

FRF se va implica activ nu doar în creșterea numărului de practicante ale fotbalului 
feminin prin promovarea acestui sport în zonele în care el nu este încă practicat, ci 
și prin dezvoltarea proiectelor și îmbunătățirea instrumentelor care și-au dovedit 
eficiența până acum, atât în creșterea numărului de practicante cât și în păstrarea 
practicantelor în zona fotbalului feminin.

Pe de o parte, ne dorim o creștere cu 50% a numărului de jucătoare senioare 
legitimate până în 2026, în același orizont de timp având ca obiectiv o creștere cu 
25% și a numărului total de practicante.

Vom continua dezvoltarea proiectelor de tipul Fotbal și Feminitate și Live Your 
Goals, prin intermediul cărora noi generații de fete iau contact cu fotbalul, bucuria 
jocului și valorile sale. Promovând, în același timp, numeroasele oportunități de 
carieră în fotbalul feminin dincolo de statutul de jucătoare.

În același timp, vom încuraja participarea fetelor în proiectele grassroots aflate 
deja în desfășurare, cum ar fi Cupa Tymbark, ONSS – Învățământ Primar, 
Gimnaziada, ONSS – Învățământ Liceal și Cupa Satelor, fixându-ne ca obiectiv o 
creștere semnficativă a numărului de jucătoare înscrise în competiție, cu până la 
100% pentru Cupa Satelor până în 2026. 

Totodată, vom promova în configurarea viitoarelor proiecte competiționale 
grassroots, fixarea de linii competiționale dedicate fotbalului feminin în arhitectura 
competițiilor și a fotbalului mixt, acolo unde categoriile de vârstă permit.
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Campanii de
conștientizare
și asistență
FRF va organiza campanii de promovare a fotbalului feminin 
în mediul școlar, la nivelul grădinițelor, în rândul profesorilor, 
educatorilor și al părinților. Succesul proiectului Împreună Suntem 
Fotbal în Grădinițe, organizat până acum în două ediții pilot la Iași și 
Buzău, ne determină să configurăm o nouă etapă. 

Astfel, vom elabora kit-uri de informare cu privire la beneficiile 
fotbalului pentru fete, adresate mediului didactic și părinților, 
vom dezvolta formatul evenimentului Împreună Suntem Fotbal în 
Grădinițe, vom implementa kit-uri de asistență pentru educatorii 
și profesorii de educație fizică ce doresc să sprijine prin pregătire 
fotbalul feminin la cele mai mici vârste.

În cadrul unității FRF dedicate fotbalului feminin, vom lansa un 
centru de asistență și suport pentru fetele care vor să practice 
fotbalul, precum și pentru părinții acestora, furnizând informații 
prompte și utile legate de beneficiile practicării fotbalului, 
infrastructura și logistica disponibilă și adaptată comunității din care 
fetele fac parte, oportunitățile la nivel de cluburi și formare pe care le 
putem oferi în teritoriu.
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Suport tehnic  
pentru centre  
de fotbal feminin
Echipele de fotbal feminin reprezintă deja un criteriu în clasificarea 
academiilor de fotbal pentru copii și juniori din România, sistem 
implementat de FRF în premieră începând din 2019. 

Vom construi anual portofolii dedicate de programe de atragere 
a fetelor înspre fotbal, de pregătire adaptată și cursuri specifice 
pentru asistență dedicate cluburilor care înțeleg potențialul uriaș al 
fotbalului feminin și pe care le vom sprijini în dezvoltarea proiectelor 
strategice din această zonă.

Doar prin condiții de performanță putem atrage tot mai multe fete 
spre fotbal și putem conferi celor care deja practică acest sport 
platforme pentru formare adaptată.

Mai multe antrenoare  
și femei arbitru
Obiectivul nostru este creșterea cu cel puțin 50% a numărului de 
antrenoare din fotbalul feminin românesc până în 2026, numărul 
acestora fiind în prezent de 28. Până în 2026, avem ca obiectiv 
finalizarea a cel puțin trei cursuri de licență pentru fotbalul feminin în 
cadrul Școlii Federale de Antrenori.

Totodată, ne dorim o creștere cu 100% a numărului de  
femei deținătoare de licență UEFA Grassroots, implicarea acestora în 
fenomen având un rol deosebit în dezvoltarea fotbalului feminin.

În acelaști timp, ne dorim o creștere cu 50% până în 2026 a 
numărului de femei arbitru (290 în prezent), încurajați fiind de 
succesele internaționale constante repurtate de arbitrajul feminin 
românesc și prin proiecte specifice elaborare împreună cu Comisia 
Centrală a Arbitrilor și prin Comisiile Județene de Arbitri.

Ne dorim, totodată, o creștere a numărului de antrenori implicați 
în fotbalul feminin, pentru că viziunea noastră privind creșterea 
participării este una total deschisă, indeferent de nivelul de talent 
al practicantelor, indiferent de sex, mediul de proveniență sau de 
nivelul profesional.
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ÎMBUNĂTĂȚIREA 
COMPETIȚIILOR
Adaptarea permanentă a cadrului competițional 
la realitățile fotbalului feminin, îmbunătățirea 
formatelor existente și dezvoltarea de noi formate 
competiționale, adaptate vârstei, atât la nivel 
grassroots, cât și profesionist.
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Dezvoltare prin 
licențiere la  
Liga 1 masculin
Din 2020/2021, toate echipele care activează în campionatul Ligii 
1 masculin au îndeplinit cerința de a înregistra minimum 20 de 
jucătoare care să evolueze în Campionatul Național U15 feminin. 
Obligația este valabilă și pentru cluburile de Liga 2 care doresc 
promovarea.

Aceasta este o condiție obligatorie pentru primirea licenței de a 
evolua în Liga 1. Echipele au posibilitatea de a semna un protocol de 
colaborare cu un club de fotbal feminin din Liga 1, Liga 2 sau Liga 3, 
caz în care echipa va participa în competițiile de junioare cu numele 
clubului de Liga 1 masculin.

De asemenea, reforma va continua și în următoarele sezoane, astfel:

 z Începând cu acest sezon, cluburile din Liga 1 trebuie 
să înscrie o echipă de fotbal feminin în campionatul de 
senioare (Liga 1, Liga 2, Liga 3)

 z Trebuie să aibă în continuare minim 20 de jucătoare 
înscrise în Campionatul Național U15

 z În ambele situații se aplică varianta protocolului de 
colaborare: echipa de fotbal feminin preia denumirea 
clubului de Liga 1 masculin în competițiile în care evoluează

 z Înregistrarea a minimum 20 de jucătoare care să joace în 
Campionatul Național U15

 z Înregistrarea a minimum 15 jucătoare U13

 z Înscrierea unei echipe în Campionatul Național de Senioare

 z Pentru toate cele trei situații prezentate mai sus se aplică, de 
asemenea, varianta protocolului de colaborare, caz în care 
echipa de fotbal feminin preia denumirea clubului de Liga 1 
masculin atât la nivel de senioare, precum și la junioare

Sezonul 2021–2022:

Sezonul 2022–2023:

Echipa de senioare va evolua în Liga 3 în cazul în care nu există un 
protocol de colaborare semnat. Dacă acesta există, atunci echipa de 
senioare va prelua locul din eșalonul echipei respective de fotbal feminin.

Prin această decizie, Federația Română de Fotbal dorește continuarea 
dezvoltării fotbalului feminin prin reforme care să ofere fetelor din 
România șansa de a practica acest sport într-un cadru care să crească 
nivelul competițiilor și să aducă beneficii pe termen lung echipelor 
naționale.
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Echipele cluburilor 
din Liga 1 masculin, 
la start în Liga de 
Junioare U15

O nouă competiție 
dedicată fotbalului 
feminin

Începând cu sezonul 2020-2021, s-au înscris în Liga de Junioare 
U15 și formațiile din Liga 1 masculin! O ediție de campionat cu 31 de 
echipe participante, dintre care 16 cluburi cu reprezentante în Liga 1 
Masculin.  

La prima participare în Liga de Junioare U15, 11 din cele 16 cluburi 
au optat pentru opțiunea de a-și forma propria echipă, în timp ce 
celelalte cinci au ales varianta încheierii unui protocol de colaborare. 

Tot în sezonul 2020-2021, Federația Română de Fotbal a lansat o 
nouă competiție dedicată dezvoltării fotbalului feminin, la categoria 
de vârstă sub 17 ani! În acest fel, se creionează un traseu pentru 
fetele care vor să practice fotbal, începând de la 5-8 ani, prin 
programul Playmakers, continuând cu competițiile școlare, apoi 
competiții naționale de la U11 până la U17. În actuala ediție a Ligii 
de Junioare U17 participă 27 de echipe! 



Convinși că doar un cadru competițional adecvat poate fructifica la 
maximum potențialul fotbalistic uriaș al fetelor din România, și urmărind 
creșterea spectaculoasă a numărului de practicante, am elaborat și vom 
continua să configurăm competiții pentru noi categorii de vârstă, cât mai 
mici, astfel încât să facilităm ascensiunea fotbalistică a tinerelor talente.

Astfel, din sezonul 2019/2020, a debutat o nouă competiție, Campionatul 
Național U13, pentru care s-au înscris deja 28 de cluburi, un număr 
impresionant care validează încă o dată inițiativa și setează premisele 
succesului acestei competiții.

Începând din sezonul 2020/2021 s-au înființat noi competiții la nivel de 
junioare, la categoriile de vârstă U11 și U17, asigurând astfel un traseu 
competițional jucătoarelor de la fotbalul de bază spre competițiile oficiale.

Până în 2024, în urma succesului repurtat de competiția Turneul 
Speranțelor la nivel masculin, ne dorim adaptarea acesteia și la nivel 
feminin, categoria de vârstă U14, acest format de competiție-selecție 
reprezentând filtrul cel mai eficient pentru talente spre loturile 
reprezentative.

Creșterea calității 
competițiilor
Din sezonul 2019/2020, fiecare echipă nou 
înființată trebuie să îndeplinească, pentru 
lotul de jucătoare senioare legitimate, 
teste minime de evaluare. Totodată, fiecare 
club de fotbal feminin care participă în 
competițiile de senioare este obligat să 
participe și în Campionatul Național de 
Junioare, fie U13, fie U15, fie U17.
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Competiții oficiale la noi 
categorii de vârstă
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Cote de jucătoare 
tinere în competiții
Din sezonul 2018/2019, în urma consultării cu cluburile, am 
implementat cote de jucătoare tinere: 2 jucătoare U19 la Liga 1, 3 
jucătoare U18 la Liga 2 și 4 jucătoare U18 la Liga 3. 

În contextul creșterii record a numărului de tinere practicante, ne 
dorim să facilităm promovarea tinerelor talente în carieră și spre 
loturile naționale, astfel că, împreună cu cluburile, vom fixa un 
calendar pentru implementarea de noi reforme.

Competiții la nivel 
județean
FRF va încuraja permanent Asociațiile Județene de Fotbal și va 
contribui direct cu suținere logistică și financiară pentru dezvoltarea 
de competiții la nivel județean. Fotbalul începe în cadrul celor mai 
mici comunități și e nevoie de un cadru organizat de practicare a 
fotbalului încă de la cele mai mici vârste pentru a păstra apoi în 
circuitul performanței profesioniste cele mai tinere practicante.

Mai mult decât atât, numărul echipelor de fotbal feminin constituie 
un indicator al fotbalului amator, fixat în cadrul comisiei de profil din 
cadrul FRF, astfel că fotbalul feminin reprezintă un punct esențial în 
viziunea noastră pentru dezvoltarea Asociațiilor Județene de Fotbal.

Până în 2026, ne dorim cel puțin 20 de campionate județene de 
fotbal feminin dedicate junioarelor în România.
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FORMARE ȘI
DEZVOLTARE
CONTINUĂ
Asigurarea unui context propice dezvoltării permanente 
a fotbalului feminin prin reforme normative, proiecte 
instituționale și parteneriate menite să faciliteze 
dezvoltarea cluburilor, să furnizeze formare specifică 
și să parcurgă etape ale performanței în acord cu țările 
unde fotbalul feminin este deja dezvoltat.
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Lansarea Academiei 
Naționale de Fotbal – 
Formare și Reformare 
continuă

56

Federația Română de Fotbal a lansat în aprilie 2021 Academia 
Națională de Fotbal (ANF), care își propune să devină cel mai 
important furnizor de programe educaționale în sport din România, 
oferind un model organizațional pentru sportul românesc.

Prin educarea și profesionalizarea specialiștilor, scopul ANF este 
să contribuie la dezvoltarea organizațiilor sportive și la dezvoltarea 
sustenabilă a fotbalului românesc. 

Prin Academia Națională de Fotbal și platforma de e-learning 
Academia by FRF, Federația Română de Fotbal își propune să livreze 
cursuri destinate atât sportivilor și specialiștilor care lucrează direct 
cu aceștia, cât și profesioniștilor din afara terenului de joc, care se 
ocupă de managementul sportiv, voluntariat sau alte operațiuni.

Măsuri reformatoare 
adoptate de UEFA în 
vederea dezvoltării 
fotbalului feminin
UEFA a aprobat un nou model de distribuție financiară pentru ciclul 
2021-2025 al UEFA Women’s Champions League, cea mai important 
competiție intercluburi la nivel european, care va contribui la 
asigurarea sustenabilității pe termen lung prin:

 z Creșterea semnificativă a recompenselor financiare pentru 
fiecare club care participă în competiție.

 z Pentru prima dată în istoria competitiei, UEFA acordă plăți 
de solidaritate către toate cluburile din diviziile de top ale 
asociațiilor naționale care se califică în UEFA Women’s 
Champions League. Aceste plăți trebuie reinvestite în 
dezvoltarea fotbalului feminin.

Începând cu sezonul 2021/22, UEFA estimează că cea mai 
importantă competiție din lume dedicată cluburilor de fotbal 
feminin va redistribui un total de 24 de milioane de euro – de peste 
patru ori mai mult decât în prezent – fie ca recompense pentru 
cluburile participante, fie ca „plăți de solidaritate” către cluburi 
non-participante.
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Dezvoltarea 
fotbalului feminin 
prin intermediul unui 
proiect Erasmus +

Principalele obiective 
ale proiectului

Creșterea numărului de antrenoare profesioniste rămâne în 
continuare unul dintre obiectivele strategice ale Federației Române 
de Fotbal în zona fotbalului feminin. S-au făcut pași importanți în 
ultimii ani în această arie, mărturie stând programele și proiectele 
implementate la nivel național. În perioada ianuarie 2019 – 
decembrie 2020 s-a derulat în România proiectul Erasmus + 
„Increasing the professional level of coaches in women’s football”, 
prin care s-a urmărit creșterea numărului de antrenoare și 
dezvoltarea abilităților profesionale ale tuturor antrenorilor de sex 
masculin care lucrează în fotbalul feminin.

 z Încurajarea incluziunii sociale și a egalității de șanse în 
sport;

 z Promovarea activității de voluntariat în sport;

 z Susținerea mobilității antrenorilor și a personalului 
organizațiilor sportive;

 z Îmbunătățirea sănătății publice prin activitatea fizică;

 z Utilizarea potențialului sportului pentru incluziune 
socială, integrare și egalitate de șanse;

 z Împărtășirea cunoștințelor și informatiilor cu alte ţări 
(schimb de bune practici cu alte cluburi de fotbal din 
Europa);
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Formare continuă 
pentru jucătoare

Dezvoltarea 
departamentului 
dedicat fotbalului 
feminin în cadrul FRF 

Federația Română de Fotbal a configurat și consolidat în ultimii 5 
ani un portofoliu impresionant de parteneriate cu universitățile din 
România, poziționându-se ca un reper al bunei guvernanțe sportive 
în acest domeniu. 

Ne dorim, în parteneriat cu mediul universitar din România, să 
implementăm un sistem de burse  pentru jucătoare, furnizând astfel 
posibilitatea unei cariere academice pentru jucătoarele aflate în 
activitate. Totodată, în cadrul proiectului FRF Academia Națională 
de Fotbal, ne dorim înscrierea a unui număr cât mai mare de fete și 
femei în zonele de specializare pentru o carieră în zonele tehnice și 
de suport tehnic ale fotbalului.

Creat în 2014, departamentul Dezvoltare Fotbalistică FRF are în 
cadrul său specialiști dedicați pentru dezvoltarea fotbalului feminin, 
unii cu responsabilități legate de proiectele specifice, alții în zona 
GROW, cu atribuții în creșterea participării. Totodată, în cadrul 
departamentului Competiții FRF funcționează responsabili de 
competițiile profesioniste din fotbalul nostru feminin.

În paralel, Comisia FRF pentru Fotbal Feminin a devenit un organism 
proactiv, iar proiectele și propunerile acesteia, venite din partea 
reprezentanților cluburilor în cadrul ședințelor lunare și cu ocazia 
sesiunilor de lucru anuale cu administrația FRF, contibuie direct la 
dezvoltarea fotbalului feminin.

În acest circuit federal al performanței, pasul următor este 
dezvoltarea departamentului dedicat fotbalului feminin, prin 
creșterea numărului de specialiști din cadrul acestei echipe și 
formarea lor prin schimburi de experiență în țările cu fotbal feminin 
dezvoltat. Această unitate va deveni un punct de reper care să 
lucreze îndeaproape cu Comisia FRF pentru Fotbal Feminin și să 
lărgească zona proiectelor ce urmează a fi supuse spre aprobare 
Comitetului Executiv FRF.
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Tabere de pregătire 
preolimpice 

Federația Română de Fotbal își propune, împreună cu COSR, să 
contribuie la dezvoltarea unitară și continuă a noii generații de 
jucătoare. 

Pe termen lung, proiectul își propune să atingă două obiective 
strategice:
•  Participarea la un turneu final european la nivel de junioare → 

WEURO U17 din 2023
•  Creșterea unei generații care să reprezinte România la Olimpiadă 

(2028)

FRF își dorește, prin acest proiect elaborat împreună cu COSR, să 
creioneze un plan de dezvoltare a jucătoarelor adaptat vârstei, 
urmat de selectarea celor mai bune jucătoare născute în anii 
2007/2008. După încheierea acțiunii de selecție, jucătoarele vor 
trece printr-un proces de evaluare, din punct de vedere fizic/tehnic/
mental. 

Target-ul stabilit pentru planificarea sezonului 2021/2022 este ca 
jucătoarele să aibă minim 60 zile de pregătire  pe parcursul unui 
sezon în cadrul taberelor de pregărire preolimpice. 

Acest program se adreseaza tuturor fetelor care doresc sa facă 
performanță în fotbal, Federația Română de Fotbal și Comitetul 
Olimpic Sportiv Român dorind să ofere un mediu propice de 
dezvoltare în fotbalul feminin. De asemenea, mesajul este 
direcționat și către toate cluburile de fotbal feminin care își doresc să 
contribuie la formarea și dezvoltarea unei echipe naționale olimpice. 
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Sprijin financiar, 
logistic și burse  
de performanță
FRF va continua să ofere cluburilor sprijin financiar, suport logistic 
prin echipamente, mingi și materiale de antrenament, susținând în 
același timp dezvoltarea infrastructurii sportive dedicate fotbalului 
feminin.

Prin platforma electronică Football Connect, cluburile de fotbal 
feminin vor beneficia de toate facilitățile legate de obținerea vizelor 
anuale, plata taxelor de transfer, transparență și rapiditate în 
rezolvarea procedurilor specifice activității cluburilor.

Competițiile și proiectele organizate de FRF pentru fotbalul feminin 
vor continua să beneficieze de bugetări dedicate, iar cluburile 
vor beneficia de aceleași reduceri la nivelul taxelor. În plus, se va 
constitui  un fond de burse dedicat performerelor și talentelor din 
fotbalul feminin românesc. 
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CREȘTEREA VIZIBILITĂȚII  
ȘI VALORII COMERCIALE 
Elaboarea și implementarea unor strategii de comunicare, 
marketing și comerciale dedicate fotbalului feminin, în 
urma acestor proiecte dobândind vizibilitate crescută 
pentru competițiile și partidele de fotbal feminin, precum și 
valoare comercială crescută pentru branduri. 
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Branduri și sponsori  
în fotbalul feminin
O strategie comercială dedicată, elaborată de FRF, va furniza 
sponsori proprii pentru primul eșalon fotbalistic și pentru echipa 
națională de senioare. Totodată, aceasta va utiliza o nouă abordare 
în promovarea fotbalului feminin prin comercializarea drepturilor tv 
pentru meciurile echipei reprezentative și pentru partide din primul 
eșalon. 

Considerăm că abordarea familiei ca un întreg în fenomenul 
fotbalistic, prin prisma prezenței pe stadion, participării la activități 
de tip fan-zone, poate duce, în urma implementării strategiei 
noastre, la o reconfigurare a întregului peisaj al suporterilor 
fotbalului. Cu atât mai mult, la o contribuție directă spre creșterea 
numărului de spectatori pe stadioane la meciurile de fotbal feminin. 

Strategie proprie  
de comunicare
și marketing 
În continuarea campaniilor dedicate promovării fotbalului feminin 
începând din 2014, vom trece într-o nouă etapă, integrată, în care vom 
elabora și apoi implementa o strategie de comunicare și marketing 
proprie fotbalului feminin.

Ne dorim creșterea audienței pe canalele de comunicare ale FRF 
dedicate fotbalului feminin, în social media, online și print, dar și să 
creștem împreună cu cluburile forța canalelor de comunicare ale 
acestora și ale competițiilor pe care le construim împreună.

Astfel, vom asista cluburile în adaptarea strategiei de comunicare 
și marketing generale pentru specificul și eșalonul în care activează 
fiecare dintre acestea, pentru că doar împreună putem crește 
vizibilitatea și atractivitatea fotbalului feminin. 

Vizăm un plan de acțiuni integrat, cu strategii de cross-promotion și 
parteneriate strategice cu instituții media în promovarea campaniilor 
și competițiilor de fotbal feminin. Vom utiliza sportivele de excepție, 
arbitrele și antrenoarele de talent, în promovarea acestui fenomen 
sportiv.

Strategia se va concentra atât pe reprezentarea sporită în mass-media 
sportivă și generalistă a jucătoarelor, antrenoarelor, arbitrelor, cluburilor 
și competițiilor de fotbal feminin, dar și pe organizarea fan-cluburilor de 
fotbal feminin.

Creșterea audiențelor tv pentru partidele de fotbal feminin, precum și 
a asistenței pe stadioane la partidele de Liga 1 și la meciurile echipelor 
reprezentative reprezintă un alt deziderat strategic în acest context. 
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Head & Shoulders, 
primul sponsor 
exclusiv al naționalei 
feminine

Creșterea vizibilității  
prin dezvoltarea 
brandului Liga Feminină 
și popularizarea 
acestuia în social media

Începând din februarie 2021, Head & Shoulders este primul sponsor 
exclusiv al naționalei feminine a României. Un brand inovator, Head 
& Shoulders susține și promovează fotbalul feminin din România în 
cadrul unui parteneriat cu Federația Română de Fotbal pe o perioadă 
de un an, cu posibilitatea de prelungire. 

Federația Română de Fotbal, prin departamentele de Dezvoltare 
Fotbalistică, Marketing și Comunicare, a continuat campaniile de 
promovare și creștere a vizibilității fotbalului feminin. 

Începutul anului 2020 a marcat lansarea primei identități vizuale 
dedicate competițiilor naționale de fotbal feminin din istorie! Aceasta 
s-a implementat la nivelul celor trei ligi de senioare, precum și în 
cele 4 ligi de junioare (U11, U13, U15, U17). Dezvoltarea brandului 
ligii feminine s-a făcut, în a doua parte a anului 2020, prin crearea 
unor canale dedicate fotbalului feminin din România în social media, 
precum și prin aplicarea identității la nivel de echipe (materiale de 
promovare, branding-ul stadioanelor și al echipamentelor). 

Următorul pas firesc după această inovație a fost transmisia 
partidelor din prima ligă a României pe canalele oficiale ale FRF. 
Emulația creată în jurul acestor schimbări din punct de vedere vizual, 
în contextul social al unei pandemii la nivel national, reiese din 
cifrele extrase din social media. 

În total, în sezonul 2020/2021, au fost transmise în direct 11 meciuri 
din play-off-ul Ligii 1 Feminin. Statistica este una îmbucurătoare, 
reach-ul celor 11 partide fiind cuprins între 2K și 16K, iar numărul de 
vizualizări între 1K și 7K. În plus, comentariile și distribuirile pe care 
le-a avut fiecare dintre cele 11 transmisii live arată existența unei 
comunități în creștere a fotbalului feminin.
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FIXAREA ȘI 
CONSOLIDAREA 
REPUTAȚIEI
Promovarea activă a fotbalului feminin în comunități 
și în societatea românească per ansamblu, precum și 
a rolului femeilor în fotbal, printr-un plan de reforme și 
parteneriate care să fixeze și să consolideze reputația 
acestui sport și a reprezentantelor sale.
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Campanii de 
conștientizare 

Creșterea numărului  
de voluntare

Numirea unor 
personalități publice  
ca ambasadori

Unul din rolurile fundamentale ale fotbalului este cel integrator, 
astfel că vom construi campanii de conștientizare cu privire la 
beneficiile fotbalului feminin pentru fetele care îl practică, pentru 
familiile implicate în fotbalul feminin, pentru comunitățile care 
sprijină dezvoltarea acestui fenomen. Acestea, completate cu 
campanii dedicate integrării și promovării fotbalului feminin ca un 
sport național în contextul sporturilor de echipă din România.

Prin campanii dedicate, vom crește numărul fetelor și 
femeilor implicate în programele de voluntariat ale Federației 
Române de Fotbal, prin întâlniri și workshop-uri de informare 
și conștientizare. Continuând deja politica de bune practici 
a FRF, vom integra în programe de practică și voluntariat în 
cadrul departamentelor Federației un număr sporit de fete și 
femei.

Vom identifica și construi împreună cu personalități publice ale 
României oportunități prin care acestea să devină ambasadori 
oficiali ai fotbalului feminin românesc. Implicarea unei arii cât mai 
largi de personalități, care au performat în cât mai multe domentii 
de activitate, cu precădere fete și femei care au reușit să devină de 
succes în spectre ale societății considerate dificile pentru un parcurs 
feminin, vor atrage vizibilitate și notorietate pentru fotbalul feminin.
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Încurajarea 
reprezentării feminine 
în organismele FRF 
Vom promova și susține reprezentarea cât mai mare a femeilor în 
organismele FRF, fie că vorbim de comisiile federale, Comitetul 
Executiv FRF sau celelalte organisme din fotbalul românesc – Școala 
Federală de Antrenori, Comisia Centrală a Arbitrilor etc.

Parteneriate 
strategice
Pentru a consolida locul și rolul fotbalului feminin în societatea 
românească, vom identifica instituțiile publice, organizațiile 
non-guvernamentale și alte structuri sportive care doresc să ni se 
alăture în campanii de promovare a fotbalului feminin, a rolului 
femeii în fotbal, precum și a beneficiilor fotbalului feminin pentru 
comunități și pentru societatea românească.
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CREȘTEREA 
PARTICIPĂRII

ÎMBUNĂTĂȚIREA 
COMPETIȚIILOR

Creșterea numărului de jucătoare > Creștere 50% jucătoare senioare  
+ 25% practicante

Dezvoltare linii competiționale feminine > Creștere 100% a numărului fete în Cupa 
Satelor

Lansarea centrului de asistență FRF > Din 2021

Suport tehnic pentru academii > Din 2022

Creștere număr antrenoare > Creștere 50%

Creștere deținătoare licență grassroots > Creștere 100%

Creștere număr femei arbitru > Creștere 50%

Echipe în cadrul cluburilor de Liga 1 > minimum 20 jucătoare U15 

(2021), alături de minimum o echipă 
senioare (2022) și alte minimum 15 
jucătoare U17 (2023) 

Dezvoltarea campionat național U13 > 45 de cluburi în sezonul 2023/2024

Turneul Speranțelor feminin > lansarea turneului până în 2024

Competiții județene > minimum 20 de județe cu competiții 
în 2024
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FORMARE ȘI 
DEZVOLTARE 
CONTINUĂ

FIXAREA ȘI 
CONSOLIDAREA 
REPUTAȚIEI

CREȘTEREA VIZIBILITĂȚII  
ȘI VALORII COMERCIALE

Lansare tabere de pregătire 
preolimpice în parteneriat  
cu COSR

> 10 jucătoare internaționale 
provenite din proiect

Cursante în Academia Națională 
de Fotbal

> Minimum 10 cursante

Dezvoltarea unității dedicate din 
FRF

> 2-3 specialiști, minimum 3 
schimburi de experiență

Sprijin financiar și logistic pentru 
cluburi

> Anual

Burse de performanță pentru 
jucătoare

> fond constituit până în 2025

Elaborarea strategiei de 
comunicare și marketing

> Până în 2022

Implementarea strategiei > dublarea audienței pe canalele media FRF

> creștere 50% a mediei de spectatori echipa 
națională

> creștere 50% a valorii drepturilor tv echipa 
națională

Adaptarea strategiei pentru 
cluburi

> dezvoltarea canalelor pentru toată Liga 1

> creștere 30% a mediei de spectatori în Liga 1

Crearea noilor branduri Liga 1 
și echipa națională

> Până în 2021

Campanii de conștientizare > o campanie în fiecare an

Personalități publice ca ambasadori > minimum 5 ambasadori
Creșterea numărului de voluntare > 40% din numărul voluntarilor

Parteneriate strategice > minimum 3 parteneriate 
încheiate
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U19

U14

U10

FOTBAL ȘCOLAR 
ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR
U10

CUPA TYMBARK 
JUNIOR
U8&U10

UEFA DISNEY 
PLAYMAKERS PROGRAM
U8

INTERLIGA NAȚIONALĂ 
DE FOTBAL
U7-U10

ISF ÎN 
GRĂDINIȚE
U6

CUPA SATELOR
U13

CUPA TYMBARK 
JUNIOR
U12

GIMNAZIADA
U14

TURNEE LA NIVEL AJF
U14 & U12

CAMPIONATUL 
NAȚIONAL
U13

CAMPIONATUL 
NAȚIONAL
U11

TURNEE
U14 & U12

FOTBAL 
ȘCOLAR 
ÎNVĂȚĂMÂNT 
LICEAL
U18

GIMNAZIADA
U15

FOTBAL ȘI 
FEMINITATE
U15

FOTBAL ȘI 
FEMINITATE
U13

LOTURI NAȚIONALE
U15, U16, U17, U19

TABERE PREOLIMPICE DE 
PREGĂTIRE A JUNIOARELOR

CAMPIONATUL NAȚIONAL
U15

CAMPIONATUL NAȚIONAL
U17

ECHIPA 
NAȚIONALĂ

COTE OBLIGATORII JUCĂTOARE U19 & U18

SCOUTING INTERN ȘI EXTERN

FOTBAL MIXT
U14

TURNEUL 
SPERANȚELOR
U14

CIRCUITUL 
PERFORMANȚEI ÎN 
FOTBALUL FEMININ 
ROMÂNESC
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LOTURILE 
NAȚIONALE

FOTBAL 
GRASSROOTS

FOTBAL DE 
PERFORMANȚĂ

PRIMII PAȘI 
ÎN FOTBAL
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LEGENDĂ
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Note personale

ÎNCREDERE

PASIUNE

CURAJ

DĂRUIRE

RESPECT

SOLIDARITATE

INTEGRARE

DISTRACȚIE

MÂNDRIE

PERFORMANȚĂ
INSPIRAȚIE
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