
 

 

 

FC CHELSEA BUCUREŞTI SA 

REGULAMENT  DE  ORDINE  INTERIOARĂ 

Secție Fotbal 

 

 

În conformitate cu prevederile Statutului şi Regulamentului de Organizare si Functionare al FC 

Chelsea Bucuresti SA cu sediul în Bucureşti, Str. Dr. Iacob Felix, nr. 97, Bl. 17A, Sc. 2, Ap. 45, 

J40/7475/2021, CUI 44173810, Autorizatie Funcționare emisă de MTS cu Nr. 150/28.04.2021, 

CIS B/A3/00001/2021, e-mail:  office@chelsea-bucuresti.com, telefon 0040-31-0699619, fax: 0040-

31-0699618, cont bancar RO56BTRLRONCRT0599508701, deschis la Banca Transilvania, 

reprezentata prin d-l. Constantin CALIMAN, in calitate de Manager General,, denumită în 

continuare ,,clubul’’ sau ,,FC Chelsea Bucuresti’’, coroborat cu prevederile regulamentelor 

Federatiei Romane de Fotbal si ale Legii 69/2000, pentru buna desfăşurare a activităţii în cadrul 

clubului şi a îndeplinirii obiectivelor de performanta stabilite, se elaborează prezentul 

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA – obligatoriu pentru sportivi, antrenori, staff-ul 

medical, etc. - care precizează drepturile si obligaţiile ce revin clubului, sportivilor şi tehnicienilor, 

obiectivele de performanţă ale sezonului precum şi sistemul de recompense şi sancţiuni, în funcţie de 

rezultatele sau abaterile de la prezentul regulament. 

 

A.   OBLIGAŢIILE   FC Chelsea Bucuresti 

1. Să asigure condiţii optime pentru desfăşurarea antrenamentelor şi pregătirii echipelor. 

2. Să asigure mecanismul de achizitionare de materiale şi echipament sportiv de bună calitate, 

necesar la antrenamente şi competitii. 

3. Să asigure o echipă tehnică bine pregătită profesional,  capabilă să realizeze obiectivele de 

performanta propuse. 

4. Să asigure organizarea  în  bune condiţii a tuturor jocurilor şi turneelor, atât acasă cât şi în 

deplasare,  a cantonamentelor, precum şi a altor evenimente sportive. 

5. Să acorde sprijin în vederea rezolvării problemelor de sănătate ale sportivilor, îndeosebi în cazul 

accidentărilor şi recuperărilor medicale. 

6. Să asigure o bună comunicare cu părinții/tutorele sportivilor şi cadrul organizatoric ca aceştia să 

se exprime ȋn Consiliul Părinților format din reprezentanții Comitetelor de Părinți organizate la 

nivelul fiecărei grupe/echipe. 

7. Să întocmească tuturor sportivilor de la grupele mari de vȃrstă care au ȋncheiat un contract de 

activitate sportiva, asigurare de accidente pe toată perioada contractului. 

8. Să încheie cu jucătoarii cu vȃrsta de 16 ani, contracte de activitate sportiva pe durată determinată, 

în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

9. Să sprijine obţinerea unor calificări superioare, completarea studiilor pentru sportivii care sunt în 

această situaţie şi care dau dovadă de interes în acest sens. 

10. Să se preocupe permanent de îmbunătăţirea şi completarea echipelor cu sportivi, pe categorie de 

vȃrstă elemente tinere şi de valoare, care să permită creşterea valorii de ansamblu a echipelor. 

11. Să stabilească şi să comunice ȋn scris, obiectivele de performanţă ale sezonului competițional 

pentru fiecare echipă precum şi capitolele care prevăd recompensele şi sancţiunile pentru 

abaterile de la regulamente. 

12. Prin rotaţie, cel puţin un membru al conducerii executive trebuie să urmărească fiecare 

antrenament, joc de pregatire si meci oficial. 

13. Să se preocupe permanent pentru asigurarea veniturilor necesare, urmărind modul judicios de 

folosire al acestora. 

14. Să se preocupe de realizarea de contracte de sponsorizare, de reclamă şi publicitate precum şi de 

respectarea întocmai a acestora. 

15. Să asigure condiţiile necesare desfăşurării activităţii specifice antrenorilor, personalului medical 

şi altor specialişti la cotele cerute de înalta performanţă si in limita bugetului aprobat. 

16. Se va preocupa, in cazul jucatorilor si tehnicienilor straini, de asigurarea de cursuri de invatarea a 

limbii romane si in cazul jucatorilor si oficialilor romani , de invatarea limbii engleze, ca limbi 
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obligatorii de comunicare, la toate acţiunile sportive comune ale echipelor, respectiv: jocuri 

amicale, oficiale, antrenamente, cantonamente, comunicări de program, şedinţe tehnice, deplasări 

colective, etc.   

17. Să respecte întocmai Regulamentul de Organizare si Funcţionare şi Statutul Federaţiei Române de 

Fotbal. Să se supună permanent deciziilor şi hotărârilor F R Fotbal/AMFB transmise cluburilor 

prin Buletinele informative periodice. De asemenea, va respecta întocmai şi Regulamentele 

UEFA/FIFA. 

Obligaţiile de mai sus completează obligaţiile asumate de club odată cu întocmirea contractelor de 

activitate sportiva cu tehnicienii şi sportivii şi menţionate în aceste contracte, iar termenii acestui 

ROI sunt parte integranta din contractele incheiate si semnate. 

 

B.   OBLIGAŢIILE   SPORTIVILOR 

In temeiul prezentului Regulament de Ordine Interioară şi a Regulamentelor emise de  FRF/AMFB, 

precum si a prevederilor contractuale, sportivii de la „FC Chelsea Bucuresti”, au următoarele 

obligaţii :  

 

1. Să se prezinte la fiecare antrenament cu cel puţin 15 minute înainte de începerea lui, pentru a avea 

timpul necesar de echipare corectă, de pregătire psihică pentru efortul ce va urma, precum şi de a 

contribui la organizarea antrenamentului . 

2. Să nu întârzie şi să nu lipsească de la nici un antrenament, joc, şedinţă, deplasări sau altă acţiune a 

echipei, orice situaţie specială trebuie anunţată din timp, antrenorilor sau conducerii secţiei. 

3. Să nu lipsească de la programul echipei. În cazul absentării nemotivate mai mult de trei zile se va 

considera de către club abatere disciplinară gravă, constituind motiv de reziliere unilaterală a 

contractului si de aplicarea de sanctiuni pecuniare. 

4. Să se prezinte la antrenamente şi joc cu absolut tot echipamentul necesar, în perfectă stare de 

curăţenie. Pentru antrenamente, jocuri, interviuri, şedinte foto, deplasare, sesiune de autografe, 

emisiuni TV, precum şi alte evenimente organizate de club - sau care au legatură cu fotbalul şi 

clubul - este OBLIGATORIE folosirea echipamentului oferit de club, inscriptionat în cazul 

competiţiilor şi antrenamentelor şi neinscripţionat în cazul evenimentelor. Responsabil pentru 

uniformizarea echipamentului înainte de competiţii, antrenamente sau evenimente, a modelului si 

alte detalii legate de folosirea acestuia, este antrenorul (şeful delegatiei în cazul deplasărilor) în 

colaborare cu părinții. (Aceste prevederi sunt aplicabile şi echipei tehnice). 

5. La părăsirea clubului, sportivul este obligat să înapoieze parte din echipamentul furnizat de club 

şi primit pe baza de proces verbal de predare/primire care va fi nominalizat de catre club. 

6. Sportivii cu contract accidentati, cu excepţia celor spitalizați, au obligaţia să asiste la toate 

antrenamentele şi să ia parte la celelalte acţiuni ale echipei. 

7. Să respecte regulile de igienă sportivă şi de refacere după efort, conform indicaţiilor antrenorilor 

şi ale medicilor. 

8. Să se prezinte de fiecare dată la antrenamente şi joc într-o foarte bună condiţie fizică şi psihică, 

pregătindu-se  conştiincios pentru aceasta. 

9. Să se angajeze total la antrenamente efectuând integral şi la parametrii ceruţi fiecare exerciţiu . 

10. Înaintea jocurilor cu miză importantă, care vor fi stabilite de conducerea tehnică, şi la care se vor 

organiza o pregătire specială, jucătoarii aflați în cantonament au obligaţia să reduca traficul de 

convorbiri telefonice din seara premergătoare meciului (ora 22,00), până la terminarea acestuia, 

selectand lista persoanelor apelante si ramȃnȃnd conectate la miza si importanta evenimentului. 

11. Să aibă permanent faţă de conducerea clubului, de antrenori şi de colegii de echipă o atitudine 

cuviincioasă şi respectuoasă. 

12. Să nu se angajeze în discuţii neprincipiale, contradictorii cu antrenorii sau colegii de echipă, 

contribuind la imprimarea unei atmosfere plăcute, prieteneşti , de lucru şi a unui spirit de echipă . 

13. Să se angajeze total în fiecare joc oficial, jucând cu abnegaţie şi sacrificiu pentru obţinerea 

victoriei şi apărarea culorilor clubului. 

14. Să respecte în timpul jocurilor toate indicaţiile tehnico-tactice ale antrenorilor. 

15. Să evite eliminările de pe teren pentru acte de indisciplină sau reacţii la deciziile arbitrilor, dând 

dovadă de stăpânire de sine în orice condiţie. 
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16. Să respecte cu stricteţe programul în timpul antrenamentelor precum şi în deplasările curente, 

dând dovadă de punctualitate şi disciplină. 

17. Să se alimenteze corespunzător, să evite orice exces care ar dăuna formei sportive, să evite 

accidentările şi îmbolnăvirile extra sportive şi să fie preocupate de menţinerea greutăţii corporale 

optime. 

18. Părinților, tehnicienilor, sportivilor, oficialilor le este interzis cu desăvârşire fumatul, în special în 

vestiare, grupuri sanitare sau alte încăperi din incinta bazelor sportive precum şi în spaţiile de 

cazare şi servire a mesei, consumul de băuturi alcoolice şi accesul în restaurante, baruri,  discoteci 

( în perioada de pregătire şi competiţională ) în afara acţiunilor comune ale echipei. 

19. Să păstreze secretul activităţii echipei cu deosebire cel legat de tactică şi strategie. 

20. Să cunoască şi să respecte normele de conduită sportivă precum şi legile ţării. 

21. Să efectueze cu stricteţe orice tratament indicat de medic în caz de îmbolnăviri sau accidentări, 

inclusiv intervenţie chirurgicală, dupa caz, precum şi după vindecare, în perioada de refacere. 

22. După încasarea despăgubirilor acordate de societatea de asigurare care a emis poliţa de asigurare, 

sportivul cu contract are obligaţia de a returna clubului contravaloarea intervenţiei chirurgicale  

de care a beneficiat şi care a fost achitată în avans de către club.  

23. În perioadele de pregătire şi perioada competiţională, sportivii au obligaţia să fie la domiciliu 

fiecăreia, cel mai târziu la orele 22,00. 

24. Fiecare sportiv, prin procesul instructiv-educativ, prin comportare şi dăruire în timpul jocurilor 

trebuie să dea dovadă permanent de dorinţa de a contribui la realizarea obiectivelor echipei 

propuse pentru sezonul respectiv. 

25. Să aibă o comportare civilizată şi demnă, atât în public cât şi în particular, în aşa fel încât să nu 

aducă prejudicii morale echipei sau clubului, de asemenea, declaraţiile publice efectuate nu 

trebuie să afecteze interesele şi prestigiul clubului. 

26. Să participe ori de câte ori este solicitat la interviurile şi conferinţele de presă (înainte sau după 

jocurile oficiale) ce se vor ţine DOAR în locurile special amenajate - săli de conferinţe, zona 

mixtă şi cea de flash interviu, etc. dotate cu panou ce reprezintă sponsorii şi colaboratorii - 

prezentându-se în echipamentul sportiv  oferit de club. 

27. Să respecte confidenţialitatea veniturilor şi a bonusurilor stabilite prin contract precum şi 

aspectele legate de intimitatea acţiunilor ce  fac obiectul activităţii desfăşurată de echipă. Din 

acest motiv, este total interzisă intrarea persoanelor din afara clubului în spaţiile destinate echipei, 

respectiv vestiare, hotel, sala mese, cabinet medical, autocar, etc. înaintea, in timpul sau dupa 

jocuri sau antrenamente. 

28. Jucătorii/Tehnicienii care beneficiază de locuinţă asigurată de club sau de sponsori/parteneri 

(conform obligaţiilor contractuale) sunt  obligați să folosească dotările acestora în bune 

condiţiuni, nedeteriorând mobilierul sau instalaţiile locuinţei,  în aşa  fel încât predarea locuinţei, 

la părăsirea ei, să se facă în aceleaşi condiţii ca la preluarea sa. 

29. În cazul în care la părăsirea locuinţei se vor constata deteriorări ale mobilierului sau a instalaţiilor 

(sanitare, termice, electrice ) toate cheltuielile legate de remedierea acestor defecţiuni vor fi 

suportate integral de sportiv/tehnician care a locuit în spaţiul locativ respectiv. Sumele aferente 

acestor remedieri vor fi reţinute de către club din drepturile financiare ce i se cuvin prin contract. 

30. PROBLEMELE PERSONALE SAU COLECTIVE, de orice natură, ale sportivilor/tehnicienilor, 

în funcţie de complexitatea lor, vor fi aduse la cunoştinţa factorilor de decizie, capabili a le 

rezolva, pe următoarea cale ierarhică: 

 CĂPITANUL ECHIPEI (în cazul problemelor colective de echipă); 

 ANTRENORUL PRINCIPAL; 

 SEFULUI DE SECTIE; 

 MANAGERULUI ADMINISTRATIV;  

 MANAGERULUI GENERAL FC CHELSEA BUCURESTI; 

31. Se interzice cu desăvârşire accesul la MANAGERUL GENERAL al FC CHELSEA  

BUCURESTI sau la conducerea sponsorului/finantatorului principal, fără ca problema respectivă 

să nu fie cunoscută de antrenorul principal, sau managerul administrativ. 

 Toti sportivii, tehnicienii şi parintii, au obligaţia de a respecta întocmai şi în totalitate 

prezentul REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ . Neresepectarea acestuia constituie 

abatere disciplinară gravă. 
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 Obligaţiile menţionate mai sus completează obligaţiile sportivilor/tehnicienilor stipulate în 

contractele de activitate sportiva pe care le-au încheiat cu clubul. 

 

C. OBLIGAŢIILE TEHNICIENILOR 

1. Să realizeze o pregătire corespunzătoare, ştiinţifică şi modernă care să conducă la îndeplinirea 

obiectivelor fixate de către conducerea clubului. 

2. Să existe o colaborare perfectă, corectă şi permanentă între tehnicieni, maseuri, medici, asigurând 

în cadrul colectivului tehnic un climat corespunzător de lucru, eliminând eventualele tensiuni şi 

neînţelegeri care ar putea afecta bunul mers al activităţii. 

3. Să folosească în timpul desfăşurării activităţii specifice metode moderne de antrenament prin 

folosirea unui limbaj clar şi civilizat, capabil de aplicarea lor în practică. 

4. Să elaboreze şi să pună la dispoziţia clubului programul anual de pregătire pe cicluri şi etape, 

programul săptămânal de antrenament, programul deplasărilor la meciurile oficiale şi amicale în 

vederea asigurării condiţiilor optime de realizare a acestora. 

5. Pe timpul deplasărilor şi a pregătirilor centralizate vor stabili împreună cu conducătorul delegaţiei 

programul de activitate pe perioada respectivă, urmărind respectarea întocmai a acestuia. 

Eventualele modificări de program efectuate în interesul echipei sau raportate la condiţiile impuse 

de club, intră în competenţa conducătorului delegaţiei. 

6. Conducătorul delegaţiei va fi desemnat de managerul general al clubului şi va avea puteri depline 

privind toate aspectele ce fac obiectul deplasării inclusiv problemele de ordin financiar. 

7. Întocmeşte lunar listele cu propuneri privind alimentaţia de efort a sportivilor cu contract, 

conform normativelor în vigoare, cu fundamentarea acestora, precum şi referatele cu propunerile 

de acordare bonusuri/penalizare, conform prezentului regulament. Toate aceste propuneri vor fi 

prezentate sportivilor înaintea supunerii lor spre aprobare conducerii clubului. 

8. După fiecare joc oficial, vor efectua o analiză amănunţită şi competentă a acestuia, împreună cu 

jucătorii, prezentând conducerii o informare succintă, in scris, cu principalele aspecte şi concluzii 

desprinse,  atât în scop informativ cât  şi în ideea eliminării pe viitor a unor lipsuri şi neajunsuri 

ce se desprind în urma acestei analize. 

9. Să creeze şi să promoveze în cadrul echipei o atmosferă corespunzătoare, propice înaltei 

performanţe, de stimă reciprocă, de disciplină liber consimţită, fără acceptarea compromisurilor 

sau crearea unor favoritisme, dând dovadă în activitatea desfăşurată de tact, diplomaţie şi 

fermitate. 

10. Să aibă, atât în public cât şi în activitatea desfăşurată, o comportare civilizată care să nu aducă 

prejudicii intereselor şi prestigiului clubului. 

11. Să fie preocupaţi permanent de aplanarea unor conflicte sau neînţelegeri care pot să apară atât în 

interiorul colectivului tehnic cât şi în afara lui. Să aibă o atitudine corectă, civilizată în relaţiile cu 

colegii, conducerea, presa sau alte organisme cu atribuţii în mişcarea sportivă. 

12. Să manifeste preocupare şi înţelegere faţă de sportivii care au obligaţii şcolare prin facilitarea 

condiţiilor de frecventare a cursurilor şcolilor la care sunt înscrise. 

13. Să manifeste interes şi să urmărească activităţile legate de întreaga piramidă de performanţă a 

fotbalului din cadrul clubului „FC Chelsea Bucuresti”. 

14. Să respecte clauzele contractelor de sponsorizare, reclamă - publicitate, încheiate de club precum 

şi prevederile prezentului Regulament de ordine interioară. 

15. Să interzică pe perioada deplasărilor, a cantonamentelor şi a competiţiilor accesul în mijlocul de 

transport sau şederea în acelaşi hotel sau loc de cazare a a altor persoane străine de interesele 

echipei. 

16. Să răspundă de stabilirea  diagramei locurilor din autocar, în care primele trei rânduri de scaune 

de lângă şofer să fie rezervate pentru: conducerea clubului, a antrenorilor, a medicilor şi a 

maseurilor. De asemenea se va interzice staţionarea sportivilor pe treptele de lângă şofer, pe 

culoar si deplasarea in picioare in timpul mersului pentru evitarea eventualelor accidente. Se 

interzice cu desavarsire dormitul pe culoarul autocarului precum si abandonarea gunoiului 

propriu in interiorul acestuia. De respectarea acestora este responsabil intregul staff tehnic 

precum si conducatorul autocarului. 

17. În situaţiile în care întoarcerile din deplasările efectuate cu autocarul ar conduce la ajungerea în 

Bucuresti după ora 22,00, este obligatorie plecarea în ziua următoare, interzicându-se întoarcerea 
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sportivilor cu alte mijloace de transport în afara aceluia cu care s-a efectuat deplasarea în grup. Pe 

timpul deplasărilor în străinătate este interzisă circulaţia cu autocarul pe timp de noapte . 

18. În cazul în care vor beneficia de poliţe de asigurare achitate de club, în situaţiile de accidentări 

sau intervenţii chirurgicale, se vor supune aceloraşi reguli ca cele menţionate la pct.21 din 

capitolul „OBLIGAŢIILE SPORTIVILOR ”. 

19. În cadrul colectivului tehnic al echipei, medicii,  fizioterapeutul, preparatorul fizic şi maseurul, 

răspund de toate problemele medicale şi de recuperare după efort  (antrenamente, cantonamente, 

jocuri etc.). Atribuţiile medicilor sunt următoarele:   

a) administrează medicamentele şi susţinătoarele de efort, conduce şi supraveghează întregul 

proces de revenire, recuperare şi odihnă după efortul depus la antrenamente, meciuri oficiale 

şi amicale, turnee, din punct de vedere medical prin: 

b) supraveghere alimentară, împreună cu antrenorul principal, (alimente proaspete, fără grăsimi  

animale, fără preparate  culinare condimentate, prăjeli, afumături,sosuri, rântaşuri,etc.) 

c) utilizare de lichide izotone la temperatura ambientului, sucuri de fructe, fructe, legume; 

d) întocmeşte procesele verbale şi alte documente solicitate de firmele de asigurări prin care se 

constată accidentările  sau alte evenimente din timpul jocurilor, antrenamentelor sau 

deplasărilor; 

e) interzicerea consumului de băuturi alcoolice sau alcoolizate în primele 3 ore după încetarea 

efortului; 

f) stabileşte împreună cu antrenorul principal şi răspunde de modul cum îşi îndeplinesc 

atribuţiunile   specifice recuperatorul fizic, fizioterapeutul  şi maseorul.  

Intre responsabilitatile celor de pe urma se regasesc:  

a) pregătirea jucătorilor pentru antrenament şi jocuri;  

b) efectuarea programelor de recuperare post operatorii sau alte terapii specifice 

fizioterapeutului; 

c) li se interzice stabilirea de diagnostice, recomandarea sau aplicarea de tratamente 

medicamentoase;  

d) li se interzice efectuarea masajului  terapeutic fără  avizul medicului; 

e) le este interzisa aplicarea de consultatii sau tratamente in cabinetul medical  al clubului, altor 

persoane din afara clubului. 

f) totodata, răspund de aprovizionarea cu apa, gheata, si alte consumabile pe timpul deplasarilor 

si au în gestiune aparatele de fizioterapie transportabile, mesele de masaj, bidoanele de apă şi 

pompa de aer,  pe care le transporta, dupa caz, in timpul antrenamentelor, cantonamentelor 

sau jocurilor.   

 

D.  PĂRINŢII - PARTENERI EDUCAȚIONALI AI CLUBULUI 

 

 1. Părinţii/tutorii legali, colaboreaza cu antrenorii si conducerea clubului pentru atingerea 

obiectivelor de performanță sportivă, precum şi în vederea realizării obiectivelor educaţionale prin 

intermediul FC Chelsea Bucuresti. Educația prin fotbal reprezintă o componentă a educației generale 

a sportivului legitimat la FC Chelsea Bucuresti. Performanța sportivă, este o rezultantă a educației ȋn 

timp. 

2. Părinţii/tutorii legali țin legătura cu antrenorul grupei/grupelor pentru a cunoaşte evoluţia copiilor 

lor în cadrul FC Chelsea Bucuresti. 

3. Comitetul de părinţi al grupei/grupelor se alege în fiecare an, în adunarea generală a părinţilor 

sportivilor grupei/grupelor, convocată de antrenorul care asigură pregătirea. Ședința este prezidata de 

catre antrenor sau seful de sectie/managerul administrativ/presedintele clubului. Adunarea generala a 

parintilor, nominalizeaza parintii sportivilor minori care au dreptul de participare si dreptul de vot la 

fiecare Adunare Generala a Clubului. 

4. Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi al grupei/grupelor are loc în 

prima jumătate a sezonului competitional (lunile septembrie-octombrie). 

5. Comitetul de părinţi al grupei/grupelor se compune din trei persoane: un preşedinte şi doi membri 

stabiliţi printr-un Proces Verbal. 

6. Antrenorul care asigură pregatirea sportivilor la grupă/grupe, convoacă adunarea generală a 

părinţilor la începutul şi la încheierea fiecarui sezon competitional. De asemenea, antrenorul care 
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asigură pregatirea sportivilor la grupă/grupe sau preşedintele comitetului de părinţi, pot convoca 

adunarea generală a părinţilor ori de câte ori este necesar. 

7. Comitetul de părinţi al grupei/grupelor reprezintă interesele părinţilor sportivilor în Consiliul 

Părinților,  la nivelul clubului, care este format din toți membrii aleşi ai Comitetelor de Parinti de la 

toate grupele. 

 

8. Comitetul de părinţi al grupei/grupelor are următoarele atribuţii: 

a) sprijină clubul şi antrenorul care asigură pregatirea sportivilor la grupă/grupe în activitatea de 

consiliere şi de orientare sau de integrare socială a elevilor; 

b) sprijină antrenorul care asigură pregatirea sportivilor la grupă/grupe în organizarea şi 

desfăşurarea cantonamentelor, activităţilor competiţionale şi a altor activităţi cu caracter 

sportiv; 

c) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de pregătire sportivă pentru sportivii 

grupei/grupelor; 

d) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin 

programe de modernizare a activităţii de pregătire sportivă şi a bazei materiale a clubului; 
 

9. Comitetul de părinţi al grupei/grupelor ţine legătura cu conducerea clubului prin antrenorul care 

asigură pregatirea sportivilor la grupă/grupe, seful de sectie fotbal, managerul administrativ. 

10. Comitetul de părinţi al grupei/grupelor poate propune, în adunarea generală, dacă se consideră 

necesar, alte sume financiare in afara de taxele si cotizatiile lunare prin care părinţii sportivilor să 

contribuie la întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clubului. 

11. Contribuţia prevăzută la pct. ul 10 nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate limita, în 

niciun caz, exercitarea de către sportivi a celor prevăzute de prezentul regulament şi de prevederile 

legale în vigoare. Informarea celor implicaţi cu privire la conţinutul acestui articol este obligatorie 

prin aducere la cunoştinta şi prelucrare, dupa care se confirmă prin semnătura luarea la cunoştinţă 

într-un tabel nominal. 

12. Contribuţia prevăzută la pct. ul 10 se colectează pe bază de tabel nominal de la părinţi, se depune 

pe bază de chitanţa la casierul clubului. Valorile financiare se administrează de către comitetul de 

părinţi şi seful de sectie fotbal/managerul administrativ, în conformitate cu normele financiare şi 

legislaţia în vigoare. 

13. Este interzisă implicarea sportivilor în strângerea acestor fonduri. 

14. Antrenorul se poate implica ȋn strangerea acestor fonduri dar este interzis să opereze cu aceste 

fonduri. 

15. Fondurile băneşti ale comitetului de părinţi se cheltuiesc la iniţiativa acestuia sau ca urmare a 

propunerii conducerii clubului, însuşite de către comitet. 

16. Sponsorizarea grupei/grupelor sau a clubului nu atrage după sine drepturi în plus pentru anumiţi 

parinti/sportivi. 

 

E. OBIECTIVELE   DE   PERFORMANŢĂ    

 

1. Sunt stabilite pentru fiecare echipa şi comunicată ȋn scris antrenorilor, sportivilor şi Comitetului de 

Părinți, prin adresa de comunicare 

 

F. ALTE DREPTURI 

 

I.  ALTE DREPTURI  in afara celor prevazute in contractele de pregatire sportiva se pot acorda 

sportivilor/sportivelor si colectivului tehnic in limita bugetului anual aprobat, in conformitate cu 

prevederile HG 1447/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, in baza unui Referat de 

necesitate/Nota de Fundamentare intocmite de managerul/seful de sectie fotbal si/sau de persoane 

delegate de acesta si aprobat de presedintele clubului. 

Alimentaţia de efort – atunci când se distribuie numerar - se acordă diferenţiat, în funcţie de 

pregătirea sportivilor, de randament, disciplină şi efortul depus la antrenamente şi jocuri, fiind 

stabilită, la sfârşitul lunii respective, de către conducerea tehnică şi aprobată de presedintele clubului. 
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Pe perioada cantonamentelor sau a semi-cantonamentelor în cazul în care sportivele au beneficiat de 

hrană, nu se poate acorda alimentaţia de efort . 

Pe perioadele în care sportivii sunt convocati la echipele naţionale, clubul nu va putea să le ofere 

alimentaţia de efort întrucât vor beneficia de indemnizaţia de lot ce va fi acordată de F.R.F. 

 

  

II.   SISTEMUL DE ACORDARE BONUSURI - al sportivilor şi stafului tehnic este următorul : 

Pentru îndeplinirea obiectivelor de performanţă menţionate la capitolul „D”, acordarea 

primelor/bonusurilor sunt prevazute in Contractul de Activitate Sportiva, urmand sa fie 

alocate in functie de implicare si aport. In cazul in care nu sunt prevazute expres in Contractul 

de Activitate Sportiva, primele de indeplinire a obiectivului de performanta vor avea valoarea 

financiara prevazuta de legislatia in vigoare si vor fi acordate doar la decizia clubului in limita 

bugetului aprobat. 

  

Referatele de acordare de bonusuri/prime sunt întocmite de către antrenorul principal şi 

managerul organizator, avizate de către şeful de secție şi aprobate de managerul general al 

clubului  care poate opera modificări atunci când acestea se consideră a fi necesare.  

 

Aceste bonusuri vor fi: 

1. Premierea pentru promovarea intr-un esalon superior va fi într-un cuantum net în lei, 

contravaloarea unui volum financiar de indemnizatii lunare negociate, inclusiv bonusurile 

stabilite prin contracte. 

Notă: primele de obiectiv vor fi acordate doar jucătorilor cu un procent de 70% participare la 

jocurile echipei (înscrise pe foaia de joc). Premierea se va efectua diferenţiat, în funcţie de 

aportul adus de fiecare jucător la obtinerea victoriei într-un joc sau îndeplinirea obiectivului de 

performanţă, în ordine descrescândă, plecându-se de la prima maximă. De prima de joc vor 

beneficia doar sportivii trecuti pe foaia de joc (raportul de joc). Colectivul tehnic va fi premiat 

cu primele de joc în conformitate cu HG 1447/2007. 

 

G. SANCŢIUNI 

 Pentru încălcarea prevederilor prezentului Regulament de Ordine Interioară, precum şi pentru 

prevenirea repetării unor abateri, se vor aplica sportivilor şi tehnicienilor cu contract (CIM/CAS) 

următoarele sancţiuni: 

ABATERI   ( % din venitul net lunar) 

         
Nr. 

crt 
Abaterea 

% la prima 

abatere 
% la a doua abatere 

1 

Nerespectarea programului stabilit sau nerespectarea normelor de 

conduită morală şi viaţă sportivă pe perioada cantonamentelor a 

semi-cantonamentelor şi a perioadei competiţionale (consum de 

băuturi alcoolice,  frecventarea de localuri publice ,etc.) 

15% 25% 

2 

Atitudine necuviincioasă faţă de conducerea  tehnică, colegi de 

echipă, arbitri, spectatori, conducerea clubului, mass-media precum 

şi instigarea la indisciplină în cadrul colectivului.          
15% 50% 

3 

Înstrăinarea sau purtarea de către alte persoane a echipamentului 

sportiv din dotare, folosirea necorespunzătoare a acestuia precum şi 

pierderea, deteriorarea prin neglijenţă şi folosirea 

necorespunzătoare a echipamentului avut în inventar. 

5% 10% 

4 

Alimentarea necorespunzătoare, excesele de orice natură şi 

nerespectarea greutăţii corporale în urma testelor efectuate de 

conducerea tehnică şi cadrele medicale   

     

5% 10% 

5 

Absentarea nemotivată de la antrenamente, jocuri sau alte acţiuni 

organizate ale echipei precum şi neparticiparea la urmărirea 

antrenamentelor a jucătorilor accidentati transportabili. 
20% 30% 

6 

 Nerespectarea prescripţiilor medicale, a tratamentului în caz de 

accidentare sau  îmbolnăvire, neefectuarea corectă a  procedurilor 

de recuperare  precum şi folosirea de medicamente fără avizul 
15% 30% 



 

8 

 

8 

medicului  echipei, indiferent de boala sau  afecţiunea de care 

suferă. 

7 

Întârzieri de până la 15 minute de la antrenament sau de la alte 

acţiuni organizate ale echipei, mese, etc. inclusiv plecarea in 

deplasare.              Întârzierile peste 15 minute vor fi considerate 

absenţe nemotivate  

5% 10% 

8 

Deplasarea la locul competiţiei sau întoarcerea de la acesta cu alte 

mijloace de transport în afara celui cu care se deplasează echipa,

  fără aprobarea conducerii tehnice.   

   

5% 10% 

9 
Fumatul în vestiar, grupuri sanitare sau alte încăperi din incinta 

bazelor sportive precum şi în locurile de cazare. 
15% 20% 

10 

Permiterea sau invitarea altor persoane - altele decat cele care nu 

aparţin clubului - in vestiare, camere de hotel, alte spaţii comune 

ale echipei, inaintea in timpul sau dupa antrenamente si jocuri .                          

5% 10% 

11 

Neangajarea totală în jocurile de pregătire sau oficiale, 

nerespectarea indicaţiilor tactice de joc precum şi antrenarea în 

discuţii contradictorii cu coechipierele, conducerea tehnică sau alte 

persoane oficiale, înainte, în timpul sau după joc . 

25% 50% 

12 

Eliminarea nejustificată din jocurile de pregătire sau oficiale ale 

echipei în urma unor acte de indisciplină precum şi excluderea 

justificată de către antrenori din  timpul  antrenamentelor 

10% 15% 

13 

Refuzul de a acorda interviuri atunci când se solicită acest lucru, 

refuzul de a participa la conferinţele de presă şi nefolosirea spaţiilor 

destinate acestor activităţi (panourile publicitare) 

5% 10% 

14 
Lipsa echipamentului de joc sau netransportarea acestuia pe timpul 

deplasarilor cu avionul asupra jucatoarei, in bagajul de mana.  
5% 10% 

15 

Declaratii sau aparitii in mass media ce contravin intereselor 

clubului, sponsorillor sau persoanelor din cadrul acestora precum si 

publicarea continutului unor date si informatii cu caracter 

confidential din Contractul de Pregatire Sportiva si prezentul R.O.I. 

de catre sportivi sau tehnicieni 

10% 50% 

16 

Părăsirea echipei în perioadele de pregătire şi competiţionale 

precum şi în timpul cantonamentelor şi semi-cantonamentelor 

precum si nerevenirea la Bucuresti din libere sau învoiri până în ora 

21,00 înaintea zilelor de antrenament sau competiţii 

15% 25% 

17 

Accesul direct la conducerea clubului sau la sponsori, fără acordul 

prealabil al Managerului.                                                 

10% 

excludere din lot  cu 

plata unei despagubiri 

catre club in valoare 

de 2(doua) venituri 

financiare lunare 

brute. 

18 

Nerespectarea Regulamentului de Ordine Interioara  sau încălcarea 

acestuia în mod repetat sau printr-o fapta deosebit de grava                  30% 

rezilierea contractului 

unilateral din partea 

clubului. 

19 
Neparticiparea în mod intenţionat la şedinţa de prelucrare a 

Regulamentului de Ordine Interioara                                                                                                  

Rezilierea contractului unilateral din 

partea clubului. 

20 

Refuzul semnării de luare la cunoştinţă a prevederilor 

Regulamentului de Ordine Interioară sau a semnării pentru primirea 

unui exemplar din prezentul regulament                                                                                                

Rezilierea  unilaterala a contractului din 

partea clubului. 

21 

Tentativa de a nu apăra corect şansele echipei în jocurile oficiale 

interne şi internaţionale 

Excluderea din lot, rezilierea unilaterala a 

contractului şi suspendarea cu pierderea 

tuturor drepturilor materiale şi băneşti si 

plata unei despagubiri in cuantum de 

2(doua) venituri financiare lunare brute. 

22 

Depistarea pozitivă la testele  „antidoping” , confirmate de organele 

specializate şi omologate în efectuarea acestor teste 

Suspendare conform normelor FRF si 

UEFA/FIFA si rezilierea contractului cu 

plata unei despăgubiri către club in 

cuantum de 3(trei) venituri financiare 

lunare brute 
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H. DISPOZIŢII FINALE 
1. Procentele de penalizare la Sectiune G, se calculează din venitul financiar  brut lunar, sumele 

fiind reţinute pe baza de referat intocmit de catre antrenorul principal si avizat de catre seful de 

sectie şi managerul administrativ. 

 

2. Sancţiunile de mai sus se stabilesc de către conducerea tehnică a echipei care are obligaţia să 

le comunice sportivilor, imediat după săvârşirea abaterii respective. De asemenea, conducerea 

tehnică va întocmi referatul de sancţionare cu menţionarea abaterii săvârşite şi încadrarea acesteia 

în Regulamentul de Ordine Interioară care va fi înaintat conducerii clubului ce va valida sancţiunea 

propusă.  

 

3. Pentru eventualele abateri de la prevederile cap. C din prezentul regulament, săvârşite de 

componenţii colectivului tehnic, sancţiunile vor fi stabilite de conducerea clubului, în funcţie de 

gravitatea acestora.  

 

4. Conducerea clubului este cea care va propune şi întocmi actele privind sancţionarea prin 

rezilierea unilaterală fără preaviz a contractului de pregatire sportiva, a suspendării conform 

regulamentelor si a aplicării despagubirii.  

 

5. Abaterile sportivilor fara contract (CIM/CAS) vor fi analizate de Comisia de Disciplina a 

clubului şi vor putea fi sanctionate astfel: avertisment (verbal sau in scris), amenda, suspendarea 

dreptului de a participa la antrenamentele cu echipa, excludere.  

 

6. Comportamentul necivilizat al parintilor/tutorilor va face obiectul dupa caz, al analizarii 

faptelor de catre Comisia de Disciplina şi va fi sanctionat astfel: avertisment (verbal sau in scris), 

amenda, suspendarea dreptului minorului de a participa la antrenamentele cu echipa, excludere. 

 

7. Deciziile Comisiei de Disciplina vor fi comunicate in scris, pe email, fiind atacabile la 

Comisia de Apel a FC Chelsea Bucuresti SA. 

 

8. Deciziile Comisiei de Apel vor fi comunicate in scris, pe email, fiind atacabile şi judecate de 

către Consiliul Director al FC Chelsea Bucuresti SA.  

 

9. Deciziile luate de Comisia de Disciplina si/sau Comisia de Apel sunt executorii. 

 

10. Deciziile Consiliului Director sunt definitive. 

 

11. In conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare privind concurenta neloiala, tehnicienii 

aflați sub contract cu clubul, se obliga sa nu presteze aceeasi activitate pentru o alta structura 

sportiva, pe toata perioada contractuala cu clubul, fara acordul FC Chelsea SA Bucuresti. 

Incalcarea acestei clauze, constituie o incalcare flagranta a relatiilor contractuale si se pedepseste cu 

amenda de 5.000 euro (cinci mii euro).  

 

12. Direcționarea sportivilor (legitimati sau inca nelegitimati) de catre tehnicienii/angajatii aflati 

in relatii contractuale cu clubul, catre alte structuri sportive concurente constituie o abatere grava, 

fiind sanctionata cu amenda in valoare de 5.000 euro. 

 

13. In cazul prevederilor de la punctele 11 şi 12, Decizia Consiliului Director este  una irevocabila 

si poate fi pusa in executare de catre un executor judecatoresc, fara sa mai fie nevoie de o hotarare a 

unei instante judecatoresti. 

 

14. Eventualele modificări sau completări ale prevederilor prezentului ROI efectuate de 

conducerea clubului, izvorâte din necesitatea îmbunătăţirii acestuia vor fi aduse, în timp util, la 

cunoştinţa sportivIlor, părinților şi tehnicienilor. 



 

10 

 

10 

15. Pentru cazurile neprevăzute în prezentul Regulament(ROI), competenţa aparţine conducerii 

executive a clubului. 

 

16. Prezentul Regulament de Ordine Interioara este obligatoriu pentru părinți, sportivi, angajatii si 

stafful tehnic al echipelor de fotbal FC Chelsea Bucuresti SA. Refuzul de semnare a prezentului 

Regulament de Ordine Interioara, de către tehncienii şi sportivii cu contract, atrage dupa sine 

anularea/rezilierea unilaterala a contractului incheiat intre parti. Prezentul ROI  precum si oricare 

alta modificare survenita, devin obligatorii din momentul aducerii la cunostinta si informare, prin 

email, fax sau informare verbala. 
 

 

17. Prezentul Regulament are 10 (zece) pagini şi a fost adus la cunoştinţa părinților, sportivilor, 

conducerii tehnice şi angajaţilor clubului.  

 

 

Manager General 

Constantin CALIMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportiv/Membru Staff Tehnic/Reprezentant Comitet de Părinți 

(numele si prenumele in clar, semnatura cu specificatia ,,am primit un exemplar’’, data) 

Nume:  

Prenume:  

 

_____________//S//_________________ 

 

__________________________________________________ 




