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Notă: cu caracter bold sunt evidențiate completările și modificările iar textele propuse 

pentru abrogare sunt tăiate cu o linie. 

Art. / alin. TEXT ACTUAL TEXT PROPUS OBSERVAȚII 

Art 21.3.1 Cluburile au obligaţia de a 

prezenta Comisiei Tehnice a 

FRF contractele şi fişa 

postului încheiate cu 

antrenorii în vederea 

înregistrării şi avizării 

acestora. Contractele vor fi 

prezentate Comisiei Tehnice 

de către un reprezentant al 

clubului pe baza unei 

împuterniciri sau delegaţii 

emisă special de către club în 

acest sens. Prezentarea 

contractelor se va face în 

termen de maximum 5 zile de 

la semnarea acestora de 

către părţi. Contractele 

încheiate între cluburi şi 

antrenori intră în vigoare 

începând cu data avizării lor 

de către Comisia Tehnică a 

FRF. 

Cluburile au obligaţia de a 

prezenta Comisiei Tehnice a FRF 

contractele şi fişa postului 

încheiate cu antrenorii în vederea 

înregistrării şi avizării acestora. 

Contractele vor fi prezentate 

Comisiei Tehnice de către un 

reprezentant al clubului pe baza 

unei împuterniciri sau delegaţii 

emisă special de către club în 

acest sens. Prezentarea 

contractelor se va face în termen 

de maximum 5 zile de la 

semnarea acestora de către părţi. 

Antrenorii pot profesa in baza 

contractelor încheiate cu cluburile 

incepand cu data avizării 

respectivelor contracte de către 

Comisia Tehnică a FRF. In cazul 

nedepunerii sau depunerii 

peste termen de catre cluburi 

a contractelor in vederea 

avizarii de catre Comisia 

Tehnica a FRF, aceste 

documente isi pierd 

valabilitatea in ceea ce 

priveste incadrarea 

antrenorilor dar produc efecte 

in privinta obligatiilor 

financiare prevazute in 

acestea, in favoarea 

antrenorilor.  

Propunere AFAN 

Art 25.2 Orice litigiu vizând executarea 

contractului dintre un club şi 

un antrenor, indiferent de 

partea care promovează 

cererea de chemare în 

judecată, va putea fi 

soluţionat de comisiile cu 

atribuţii jurisdicţionale ale 

FRF/AJF cu condiţia ca 

respectivul contract să fi fost 

vizat de Comisia Tehnică a 

Orice litigiu vizând executarea 

contractului dintre un club şi un 

antrenor, indiferent de partea 

care promovează cererea de 

chemare în judecată, va putea fi 

soluţionat de comisiile cu atribuţii 

jurisdicţionale ale FRF/AJF cu 

condiţia ca respectivul contract să 

fi fost vizat de Comisia Tehnică a 

FRF sau există în contract o 

clauză expresă în acest sens. 

 



FRF. Această prevedere se 

aplică tuturor categoriilor de 

antrenori. 

Această prevedere se aplică 

tuturor categoriilor de antrenori. 

 Liga a 3-a 

- Bancaprincipală are 5 

locuri: 

1. Conducător de 

delegație – (team 

manager ori 

director tehnic ori 

director sportiv) 

2. Antrenorul 

principal 

3. Un antrenorsecund 

4. Al 

doileaantrenorsecu

nd / 

preparatorulfizic / 

antrenorul de 

portari 

5. Un medic 

 

Liga a 3-a 

- Bancaprincipală are 6 

locuri: 

1.Conducător de 

delegație – (team 

manager ori director 

tehnic ori director 

sportiv) 

2.Antrenorul principal 

3.Un antrenorsecund 

4.Al 

doileaantrenorsecund / 

preparatorulfizic / 

antrenorul de portari 

5. Un medic 

6. Un masor/ 

fizioterapeut/ 

asistent medical 

 

Propunere Viitorul 

Constanța 

 

 

 


