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REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA 

GRUPE COPII SI JUNIORI - FOTBAL 

I. DISPOZITII GENERALE 

 Art.1 

(1) Prezentul Regulament de Ordine Interioara, cuprinde reguli si norme de conduita necesara,  

pentru buna desfasurare a activitatii interne in cadrul sectiei de fotbal al societatii Fotbal Club 

Chelsea Bucuresti SA, denumita “FC CHELSEA BUCURESTI’’ pentru grupele de copii şi 

juniori. 

(2) Scopul prezentului R.O.I este de a asigura functionarea sectiei fotbal-grupelor de copii şi juniori in 

conditiile unui climat intern just, demn si placut, propice inaltei performante sportive, avand la 

baza urmatoarele principii: 

a) Principiul bunei credinte; 

b) Principiul respectului reciproc intre structura sportiva si membri sai; 

c) Principiul respectarii eticii profesionale; 

d) Principiul egalitatii de sanse; 

e) Principiul solidaritatii; 

f) Principiul transparentei; 

g) Principiul raspunderii personale fata de structura sportiva si membri sai, in orice 

activitate interna dar si externa. Prin activitate interna, definim antrenamentele la 

baza sportiva Chelsea Bucuresti, pe care membrii fara capacitate de exercitiu le 

exercita. Prin activitate externa, definim: antrenamentele, meciurile, deplasarile. Prin 

deplasari intelegem, convietuirea ca si grup in locuri alese de catre adunarea generala 

a parintilor, prin vot.  

(3) Echipele de juniori care au ȋmplinit vȃrsta de 16 ani şi a căror sportivi au ȋncheiat cu Contract de 

Activitate Sportivă cu ,,FC Chelsea Bucureşti’’ se supun prevederilor unui alt ROI specific. 

    Art.2  

(1) Prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, se aplica tuturor membrilor pe care “FC 

CHELSEA BUCURESTI” îi are inregistrati la nivel de grupe de copii si juniori precum si 

staffului tehnic si personalului administrativ al bazei sportive din Bdul Tineretului, Nr. 2, Sector 4 

Bucuresti. 

(2) Inregistrarea ca membru in “FC Chelsea Bucuresti” are loc in momentul formularii cererii, prin 

care acesta isi exprima dorinta sa, cat si a membrului de familie fara capacitate de exercitiu, de a 

deveni membru al “FC Chelsea Bucuresti”. 

(3) Inregistrarea ca membru este completa dupa ce persoana fizica majora (tutorele), formuleaza 

cererea prin care acesta isi exprima dorinta ca fiul/minorul sa devina  membru al “FC Chelsea 

Bucuresti” si achita taxa de legitimare. 

(4) In momentul achitarii taxei la recepția “FC Chelsea Bucuresti”, pentru membrul minor/fiul, se va 

emite un card de membru, pe care va fi contorizata lunar taxa achitata si cu care acesta va avea 



drept de acces pe baza sportiva, la sedintele de antrenament si pregatire fizica. Prin obtinerea 

cardului de membru, acesta va  partipa la antrenamentele “FC Chelsea Bucuresti”. 

(5) Persoana fizica majora (tutorele) poate obtine deasemenea un card de membru, formuland o 

cerere prin care doreste sa devina membru activ al “FC Chelsea Bucuresti”  si achita taxa de 

legitimare. In momentul achitarii taxei de legitimare la casierul “FC Chelsea Bucuresti”, pentru 

membrul major, se va emite un card de membru, pe care va fi contorizata lunar taxa achitata si cu 

care acesta va avea drept de acces pe baza sportiva, in zona tribunelor sau in balonul presostatic 

incalzit.  

(6) Taxele şi cotizațiile sunt stabilite de către Consiliul Director şi comunicate prin Decizie de către 

Managerul General al “FC Chelsea Bucuresti” 

 

II. Drepturile si Obligatiile “FC Chelsea Bucuresti”  si  a membrilor sai. 

  Art.3 Obligatiile “FC Chelsea Bucuresti”, sunt: 

a) Membrii staff-ului “FC Chelsea Bucuresti”, denumiti (managerul general, presedintele de sectie si 

antrenorii, instructorii de pregatire fizica, alte persoane cu rol administrativ), trebuie sa-si puna in 

aplicare toata diligenta si cunoasterea de care dau dovada pentru buna convietuire si obtinerea de 

performante sportive. 

b) In cazul aparitiei unor incidente, membri staff-ului, au obligatia sa manifeste intelegere si tact, sa 

tempereze  comportamentul iesit din tiparul normalitatii a parintelui/tutore/insotitor iar in situatii de 

criza sa solutioneze problema in favoarea  membrului fara capacitate de exercitiu (minorului).  

c) Membrii staff-ului tehnic, au obligatia sa respecte si sa informeze membrii privind programul de 

antrenament, redactat de catre presedintele sectiei fotbal “FC Chelsea Bucuresti”. 

d) Membrii staff-ului tehnic, au obligatia sa trateze fiecare membru in mod egal, cu responsabilitate si 

sinceritate, privind aptitudinile membrului fara capacitate de exercitiu (minorului).  

e) “FC Chelsea Bucuresti”, are obligatia sa puna in folosinta materialele auxiliare necesare 

desfasurarii antrenamentului intr-un mod propice. Materialele auxiliare sunt: mingi, copete, maieuri 

departajare, scarite, bete, jaloane, alte materiale didactice support. 

f) Membrii staff-ului tehnic, au obligatia de a intampina orice membru cu un apelativ ce denota 

respect, precum: “Buna ziua!” 

   Art.4 Drepturile “FC Chelsea Bucuresti”, sunt:   

a)  “FC  Chelsea Bucuresti” are dreptul de a-si selecta membrii. 

b) “FC Chelsea Bucuresti” are dreptul dea stabili valoarea  taxelor, oricand modificarea acestora se 

impune. 

c) “FC Chelsea Bucuresti” are dreptul de a fixa programul orelor de antrenament. 

d) “FC Chelsea Bucuresti” are dreptul, prin intermediul staff-ului tehnic, prin prisma coroborarii, 

prevederilor art.3 din sectiunea: “Obligatiile FC Chelsea Bucuresti” , lit. a, de a forma un grup de 

joc optim, pentru desfasurarea jocului de fotbal, in competitiile la care “FC Chelsea Bucuresti” 

participa. 

e) Membrii staff-ului “FC Chelsea Bucuresti”, au dreptul sa atraga atentia membrilor in momentul in 

care acestia nu respecta Statutul,  R.O.I, Regulamentul de Utilizare a Bazei Sportive, in timpul unei 



activitati sportive, in deplasare sau in incinta bazei sportive “Chelsea Bucuresti”.  Acest tip de 

atentionare (verbala/scrisa)  va fi inregistrata ca o abatere disciplinara si va fi sanctionata conform 

R.O.I. Art.9. coroborat cu prevederile Regulamentului de Utilizare a Bazei Sportive. 

Art.5  Obligatiile membrilor  avand capacitate de exercitiu deplina:  

a) Membrul  cu capacitate deplina (MCD) este denumit de catre statutul sau de cotizant si de catre 

statutul sau de tutore legal sau insotitor. 

b) Obligatia MCD este de a nu se implica in activitatea pedagogica a antrenorului grupei la care 

copilul (membrul fara capacitate de exercitiu/minorul) face parte.  

c) Obligatia MCD este de a nu avea un comportament indecent (tipete, injurii, vulgaritati, lovire) 

asupra copilului sau, atat in timpul antrenamentelor cat si in timpul meciurilor. 

d) Obligatia MCD este de a-si incuraja copilul si echipa, atat in timpul antrenamentelor cat si in 

timpul meciurilor cu apelative incurajatoare. De exemplul: “Bravo! Foarte bine! FORTA 

CHELSEA!”. 

e) Obligatia MCD este de a nu da indicatii de pe margine oricarui copil activ in joc sau 

antrenament. 

f) Obligatia MCD este de a nu jigni sau critica propriul copil sau alti copii legitimati la “FC 

Chelsea Bucuresti”, in timpul meciurilor, dupa meciuri sau in si dupa  antrenament. 

g) Obligatia MCD este de a nu propune antrenorului grupei, postul pe care copilul sau este 

nominalizat de catre antrenor  sa-l joace in timpul meciurilor sau in timpul antrenamentelor. 

h) Obligatia MCD este de a nu critica decizia antrenorilor “FC Chelsea Bucuresti”, in timpul de joc 

sau in timpul antrenamentelor. 

i) Obligatia MCD in momentul plecarii in deplasari, este ca acesta sa se cazeze impreuna cu tot 

grupul. Acesta nu are voie sa se cazeze in mod independent fata de grup. MCD este obligat sa se 

cazeze impreuna cu tot lotul echipei. Locul cazarii va fi ales de catre “ Comitetul de Parinti”.  

j) Obligatia MCD este a nu se critica intre ei, jigni, in oricare circumstanta creata. 

k) Obligatia MCD este de a forma o galerie puternica, avand ca scop motivarea  sportivilor.  

l) Obligatia MCD este de a intampina orice membru al staff-ului tehnic, al clubului “FC Chelsea 

Bucuresti”, cu un apelativ ce denota un minimum de respect, precum: “Buna ziua!”. 

    Art.6 Drepturile membrilor avand capacitate deplina de exercitiu:   

a) Membrul afiliat avand capacitate deplina, este definit MCD, conform: art.5, lit.a.  

b) MCD are dreptul de a-si expune orice nemultumire presedintelui comitetului de parinti de 

la grupa din care acesta face parte, urmand ca acesta sa o comunice “Adunarii Generale a 

Parintilor” si solutionata de catre AG sau Comitetul de Parinti (compus din Presedintii 

Comitetelor de Parinti de la fiecare grupa /echipa) pentru a putea fi solutionata.  

c) MCD are dreptul de a-si expune orice nemultumire presedintelui sectiei de fotbal al “FC 

Chelsea Bucuresti”, managerului general FC Chelsea Bucuresti, in mod particular, pentru 

a putea fi solutionata. 

d) MCD are dreptul de a-si exprima solidaritatea fata de grup prin procurarea si folosirea de 

material didactice sau de promovare in timpul meciurilor de fotbal, precum: vuvuzele, 



fulare, steaguri, tobe. PS: Procurarea de materialele specificate se poate solutiona 

prin consultarea cu presedintele sectiei fotbal  “FC Chelsea Bucuresti”. 

e) Membrul cu capacitate deplina (MCD), poate obtine dupa achitarea taxei de legitimare si a unei 

taxe lunare, un card care-I va permite accesul in zona tribunelor si in balonul presostatic in 

perioada de iarna. 

    Art.7 Alegerea presedintelui comitetului de parinti:  

a) Alegerea presedintelui comitetului de parinti, are loc o data la un an calendaristic, de la prima 

alegere, sau oricȃnd se impune prin demisia preşedintelui ȋn funcție. 

b) Alegerea presedintelui comitetului de parinti, este sub forma unui vot egal, direct, secret sau liber 

exprimat, pentru fiecare grupa de varsta. In cazul in care sunt 2 sau mai multe grupe la aceeasi 

categorie de varsta, se vor alege maxim 2 Presedinti. 

c) Alegerea presedintelui/preşedinților comitetului de parinti, se va finaliza dupa primul tur, la prima 

convocare a presedintelui  sectiei fotbal “FC Chelsea Bucuresti”. 

d) Noul presedinte va fi ales in urma voturilor numarate. Rezultatul va fi consemnat in baza unui 

Proces Verbal de sedinta si apoi, validat printr-o decizie scrisa de catre presedintele executiv “FC 

Chelsea Bucuresti”, la propunerea presedintelui sectiei fotbal. 

e) Preşedintele/preşedinții comitetului de părinți poate fi demis de către Manager General, doar ȋn 

cazul ȋn care activitatea este ineficientă, demonstrabilă şi există plȃngeri din partea părinților 

şi/sau a staffului tehnic. 

   Art.8 Drepturile si obligatiile presedintelui comitetului de parinti:  

a) Presedintele “CDP”, are dreptul si obligatia de a conlucra impreuna cu presedintele sectiei de 

fotbal “FC Chelsea Bucuresti” si antrenorul grupei, in vederea bunei organizari ai acesteia. 

b) Presedintele “CDP”, are dreptul si obligatia de a mentine o atmosfera civilizata in randul 

parintilor.  

c) Presedintele “CDP”, are obligatia de a fi un model civic, drept de urmat.  

d) Presedintele “CDP”,  are dreptul si obligatia de a fi “vocea parintilor”.  

e) Presedintele “CDP”,  are obligatia de a ajuta membri staff-ului tehnic in: identificare de locuri de 

cazare pentru intreaga delegatie sportivă a clubului, intr-o singura locatie, in  cazul participarii la 

o competitie sportivă care implica deplasarea si cazarea, impreuna cu parinti, alte ȋndatoriri ȋn 

care fie are inițiativă fie este solicitat de către stafful tehnic şi/sau conducerea secției/clubului.  

f) Presedintele “CDP”, are dreptul si obligatia de a numi: o persoana responsabila cu materialul 

promotional photo-video, din timpul activitatilor sportive. Materialele filmate, fotografiate, vor fi 

transmise responsabilului media al clubului pentru a fi postate pe site-ul oficial al clubului 

www.chelsea-bucuresti.com si paginile de socializare facebook şi instagram. 

g) Sedinta ,,CDP’’ este convocata de presedintele/presedintii ,,CDP’’ cel puțin o data pe luna sau ori 

de cate ori este nevoie. 

h) Sedinta presedintilor ,,CDP’’ este convocata de catre presedintele sectiei fotbal/presedintele 

executiv al ,,FC Chelsea Bucuresti’’ si va avea loc de obicei, in ultima zi de vineri, din luna in 

curs. 

http://www.chelsea-bucuresti.com/


i) Sedinta presedintilor comitetului de parinti, are ca scop, analiza activitatii, implementarea unor 

masuri in scopul optimizarii activitatii si o mai buna organizare a grupelor “FC Chelsea 

Bucuresti”. 

Art.9 Sanctiunile disciplinare:   

a) Abaterile disciplinare reprezinta nerespecatarea drepturilor si a obligatiilor mentionate in Statut, 

Regulamentul de Organizare si Functionare,  Regulamentul de Ordine Interioara, Regulamentul 

de Utilizare a Bazei Sportive, alte regulamente,  de catre membrii  “FC  Chelsea Bucuresti”.  

b) Pentru prima abatere, parintele care a incalcat prevederile regulamentelor, va fi penalizat cu 

privarea participarii sale la antrenamentele “FC Chelsea Bucuresti”, pe o perioada de o luna 

calendaristică, incepand cu ziua abaterii. 

c) Pentru a doua abatere, parintele care a incalcat prevederile regulamentelor, va fi penalizat cu 

privarea participarii sale la antreamentele “FC  Chelsea Bucuresti”,  pe o perioada de o luna de 

zile, si cresterea taxei fotbal/ pe luna respectiva cu pana la 3 ori contravaloarea taxei. Penalizarea 

se aplica din momentul savȃrşirii abaterii. 

d) Pentru a treia abatere, parintele care a incalcat prevederile regulamentelor, va fi penalizat cu 

excludere şi privarea participarii sale si a copilului său, fara drept de revenire in cadrul 

antrenamentelor “FC  Chelsea Bucuresti”. Penalizarea se aplica din momentul abaterii de la 

ROI.  

e) Penalizarile sunt stabilite de catre stafful tehnic, sunt transmise sub forma de propunere scrisa şi 

motivata  Presedintelui Executiv pentru validare si apoi transmise in scris membrilor in cauza. 

f) Membrii penalizati, au dreptul de a depune o contestatie, care va fi analizata ȋn Comisia de 

Disciplina  ȋn cel mult 7 zile de la data inregistrarii/depunerii (prin email sau la registratura 

clubului). Contestatia trebuie insotita la depunere si de dovada platii contravalorii taxei de 

judecare a contestatiei. 

III. Acceptarea prevederilor stipulate in regulamentul de ordine interioara. 
 

a) Acceptarea prevederilor stipulate in Statut, Regulamentul de Organizare si Functionare, 

Regulamentul de Utilizare a Bazei Sportive, Regulamentul de Ordine Interioara al Sectiei pe 

Ramura de Sport (ROI), altor regulamente, se efectueaza prin: 

-  Semnarea Cererii de Legitimare (pentru membri activi); 

-  Semnarea  Procesului Verbal de prelucrare in cazul ,,MCD’’, pentru fiecare regulament sau a 

Declaratiei din Anexa prezentului regulament; 

             respectȃndu-se prevederile legislației ȋn vigoare şi a regulamentelor ,,FC Chelsea Bucureşti’’. 

b) Conform legislatiei in vigoare drepturile de imagine ale membrilor ,,FC Chelsea Bucuresti’’ 

sunt ale clubului, pentru toate materialele video filmate sau fotografiate la actiunile sportive 

organizate de catre club sau la care participa clubul. 

 

Presedinte Executiv 

Constantin CALIMAN 



Anexa ROI 

FC Chelsea Bucuresti SA 

Declarație 

 

Subsemnatul…………………………………………………….., avand 

CNP:………………………………………………. si seria …………… nr………………, nascut 

in…………………………………………….., domiciliat 

in………………………………………………………., tatal/tutorele 

copilului……………………………………………….., nascut pe data de................... si 

in………………………………….., 

Si 

Subsemnata…………………………………………………….., avand 

CNP:………………………………………………., seria …………… nr………………, nascuta 

in…………………………………………….., domiciliat 

in……………………………………………………….,  mama/tutorele 

copilului……………………………………………….., nascut pe data de................... si 

in………………………………….., 

Am luat la cunostinta si suntem de acord cu prevederile regulamentului    

________________________________________________________________________________. 

 

Semnatura mamei,                                                                                                       Semnatura tatalui,                                                                                                         

 

 

*Daca este necesar: 

Semnatura tutore,                                                                                                       Semnatura curator,                                               

 

 




