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BINE AȚI VENIT!

1. Acțiunile Federației Române de
Fotbal în context pandemic

a) Partener important pentru autorități
FRF – lider al Federațiilor Naționale în identificarea de soluții.
FRF – recunoscută ca principalul contributor de către
Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Sănătății și
Guvernul României, prin implicarea în elaborarea
protocoalelor medicale pentru desfășurarea competițiilor.
FRF a contribuit la crearea metodologiei generale pentru
derularea activității sportive în România.
Obținerea derogărilor necesare de la Guvernul României pentru
buna desfășurare a competițiilor internaționale.
Dialog Constant cu Ambasadele ale României din Străinătate
și cu Ministerul Afacerilor Externe.

Obiectiv: Atragerea
pentru fotbal a maximului
de suport din ceea ce se
putea obține de la
autoritățile competente în
condiții de criză sanitară
severă.

Principiile
care ne-au
ghidat
acțiunile

Siguranța și sănătatea
suporterilor, a
jucătorilor, a staff-ului
și a tuturor
persoanelor angrenate
în organizarea
competițiilor sportive;

Sustenabilitatea
financiară a
cluburilor;

Producerea celui mai
mic nivel de
nedreptate pentru
toate cluburile
participante;

Specificitatea
fiecărui eșalon;

b) Noul Sistem Competițional pentru L1
Hypercube, companie din Țările de Jos cu experiență în realizarea unor
schimbări competiționale, inclusiv pentru forul continental UEFA,
CONCACAF și 9 țări din Europa, consideră că este cel mai bun sistem
competițional pentru Liga 1.
O formulă mai bună, mai atractivă, a competiției
crește numărului de telespectatori, va atrage noi
parteneri și, astfel, va genera venituri noi cluburilor.
Play-out-ul are și o altă miză pe lângă cea de salvare de la retrogradare.
Cea mai bună formație are șansa de a evolua în cupele europene, prin
disputarea unui baraj cu formația din Play-off clasată pe ultimul loc
calificabil / rezervat pentru Europa League.

Prin creșterea numărului de echipe avem mai
mulți jucători U21 în circuitul competițional.

b) Noul Sistem Competițional pentru L2
Mai multe echipe, mai puține meciuri: 30 de
partide pentru formațiile din Play-off și cel mult
27 de meciuri pentru cele din Play-out.
Posibilitatea ca la finalul sezonului 4
echipe să ajungă în Liga 1: doua
calificate direct și două în urma unor
baraje în dublă manșă.
Prin introducerea sistemului Playoff / Play-out, echipele își păstrează
miza competițională până la finalul
sezonului.
Echipele ce vor disputa barajele pentru Liga 1 se
vor prezenta într-o formă sportivă mai bună având
în vedere că vor veni la capătul unui Play-off de 10
meciuri între cele mai bune echipe ale
campionatului.

b) Noul Sistem Competițional pentru L3
Mai puține meciuri în sezonul regular: 18
partide pentru fiecare formație, deci
costuri mai mici în ceea ce privește
testarea.
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Mai multe serii, deplasări mai
scurte, efort financiar mai
mic.

10

9
9

10

Primele două clasate vor avea
șansa de a promova în Liga 2,
urmând a disputa doua baraje în
dublă manșă.

c) Rolul Comisiei Medicale a FRF
DOCUMENTE CE AU STAT LA BAZA
ORDINELOR EMISE DE AUTORITĂȚI:
Protocolul pentru reluarea antrenamentelor;
Protocolul pentru reluarea competițiilor;
Protocolul pentru redeschiderea bazelor sportive.

DOCUMENTE ELABORATE
CLUBURILOR:

ÎN

SPRIJINUL

Recomandări nutriționale pentru reintegrarea la efort;
Prevenirea accidentărilor în fotbal după o perioadă lungă
de inactivitate;
Recomandări psihologice privind perioada revenirii la
activitatea sportivă obișnuită

d) Sprijin Financiar pentru membrii afiliați
1,688,000
5,000 pentru

fiecare club și
AJF

e) Rata de disputare a partidelor
98,55% din
meciuri au
fost disputate
dintre
meciurile
programate
de FRF
98,44 % din
meciuri au
fost
disputate în
competițiile
UEFA

COMPETIȚIE

TOTAL

MECIURI
MECIURI
PROGRAMATE REPROGRAMATE ȘI
DISPUTATE

MECIURI
REPROGRAMATE ȘI
NEDISPUTATE

150

17

5
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6
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972

105

14

e) Rata de disputare a partidelor
100% din
meciurile de
futsal L1 & L2
au fost
disputate

Meciuri Programate

96

Meciuri reprogramate și
disputate

6

Meciuri reprogramate și
nedisputate

0

f) FRF, partener de încredere pentru sponsori
Metode de Retenție & Atragere de Sponsori
2020 - 2021
Sponsori Noi

PAMBAC
DHL
NORDIS
PENNY

20% mai multă expunere pe durata meciurilor de fotbal (bannere mari
instalate în tribune, durată mai mare pe led)
Rubrici dedicate partenerilor comerciali în contentul produs de echipa de
comunicare în cantonament cu jucătorii naționalelor și includerea acestora
cu succes în formatul de liveblog (ex. Interviul Autoklass, ”11”-le all-time
Romstal, Provocarea Penny)
Campanii și concursuri realizate în parteneriat cu sponsorii (ex. Cupa vine la
tine - Timișoreana, un câștigător în promoția partenerului a primit trofeul
Cupei la el acasă)
Concursuri branduite pe propriile canale de comunicare (ex. Timișoreana la
prima reprezentativă, Pambac la naționala U21
Includerea partenerilor în campanii noi de engagement cu fanii (ex. Peluza
Tricoloră, Cupa vine la tine)
Toate interviurile din cantonamente și deplasările echipelor naționale
publicate pe canalele FRF și preluate de mass-media s-au realizat la panouri
cu sponsorii

g) Importanța Digitalizării
Procentul acceptării
proiectelor în format digital
100%

2020
 Am continuat digitalizarea procesului de aplicare pentru proiectele
FRF.
 Am introdus procesul de licențiere online a cluburilor de Liga 1.
 Am introdus proceduri noi online pentru clasificarea academiiilor.

75%

 Adunarea Generală s-a desfășurat pentru prima oară într-un cadru
aparte, pe Arena Națională, utilizând mijloace digitale de

50%

comunicare și informare.
 Au fost actualizate și implementate fluxurile de legitimare cu noi

25%
0%

cerințe conform regulamentelor în vigoare.

43% 68%
2018 2019

95%
2020

 Refacerea sistemului de vize anuale, forma nouă permițând o mai
ușoară administrare.
 Modulul de contracte – îmbunătățirea proceselor și includerea de
noi opțiuni cu prelungire de contracte și adăugarea de acte
adiționale.
 Implementare FIFA ID – integrare cu Connect Hub, stadiu avansat
de dezvoltare.

g) Importanța Digitalizării

10

organizații s-au implicat în mod activ în

Football Connect

tranziția către FootballConnect și au derulat

9,044

operațiuni de pregătire și import date:

vize acordate

 AMFB
 AJF Timiș
 AJF Sibiu
 AJF Mureș

27,862

legitimări

26,542

legitimări active

1,320

transferuri

 AJF Ialomița
 AJF Arges
 AJF Arad
 AJF Brașov
 AJF Hunedoara

36,251

profile de jucători
înregistrați

15,802
juniori

20,449
seniori

h) Digitalizarea în 2021

 Implementarea “Contractului unic”: generarea în forma electronică în
FootballConnect, semnarea cu certificat digital de către părțile
implicate (club, jucător).
 Înlocuirea legitimațiilor existente cu o formă de tip card, identificabilă
electronic în FootballConnect.
 Digitalizarea rapoartelor de joc și observare.
 Digitalizarea procesului de omologare de stadioane.

i) Infrastructură

Timișoara
Piatra Neamț

Un nou teren construit la
Târgoviște

Deva
Iași
Botoșani

Octombrie 2020

Râmnicu Sărat
Giurgiu
Târgu Mureș - suprafață
naturală

2. Proiecte dedicate Asociațiilor
Județene de Fotbal

PROIECT SOLIDARITATE FRF – AJF 2019/2020

165,000 euro investiți în:

33 de Asociații Județene
de Fotbal au aplicat pentru
Proiectul de Solidaritate Cofinanțarea
proiectelor
FRF-AJF
județene

12%

Modernizarea
sediului
administrativ

23%

Achiziția de
echipamente și
articole sportive

30%

Dezvoltarea
competițiilor de
juniori

35%

HARTA FOTBALULUI ROMÂNESC

Start 10.02.2021
Harta fotbalului românesc
se va găsi pe site-ul:

impreunasuntemfotbal.ro.

Începând cu luna februarie, academiile de fotbal din România se
pot înscrie pe platformă.
Portalul își dorește să centralizeze toate bazele sportive din
România în vederea promovării lor.
Va acționa ca un motor de căutare pentru părinții care caută
baze de antrenament pentru copiii lor.

FRF PERFORM

Susține performanța administrativă a
Asociațiilor Județene de Fotbal

Arii de intervenție:

FRF va lansa programul de
mentorat dedicat Asociațiilor
Județene de Fotbal
Management
Strategic

Bună
Guvernanță

Comercial &
Atragere de
fonduri

Digital &
Engagement

Susține performanța administrativă a
Asociațiilor Județene de Fotbal

FRF PERFORM

Durată program pentru un AJF: 12 luni
Setartea obiectivelor Asociației Județene de Fotbal

Beneficii

Stabilirea Ariilor de intervenție
Alocarea unui mentor din partea FRF
Oferirea de Know-How specializat
Întâlniri one-to-one cu experții FRF
Realizarea fișelor de proiect
Realizarea fișei de evaluare la sfârșitul celor 12 luni

Start FRF Perform

Start Aplicații FRF Perform

01.08.2021

1.07.2021

Sesiune Virtuală
AJF

20.07.2021

Alegerea celor 6 AJF-uri pentru prima ediție

IMPLEMENTARE

01.02.2022

Evaluare intemediară

FRF WEBINARS

Obiective:

Aprofundarea cunoștințelor membrilor afiliți în
următoarele zone:

FRF va lansa webinarii dedicate
Asociațiilor Județene de Fotbal
Start: aprilie 2021

Fotbal de elită
Competiții
Digital
Financiar
Juridic
Evenimente
Intraprenoriat

Format:
Lunar
2h
Seminar + Q&A
Online

FRF INFORM
87% rata de deschidere
90% rata de satisfacție

S-a lansat newsletter-ul care
sumarizează deciziile
Comitetului Executiv

Începând cu
februarie, vom
continua să
adăugăm noi
buletine informative

Noutăți competiții
Noutăți Echipe Naționale
Noutăți regulamente
Promovare proiecte județene

3. Proiectul Tehnic
al Federației Române
de Fotbal

Din 2014 ne-am propus
stimularea performanței prin
crearea unui circuit fotbalistic
competitiv care să favorizeze
dezvoltarea jucătorilor
2014

Echipe Naționale

147,6%
mai multe
competiții

10

Echipe Naționale

2020

80%
mai multe
Echipe
Naționale

21

Competiții

18

Competiții
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ÎNFIINȚAREA SELECȚIONATEI U20
Meciuri importante pentru naționala U20 în această
S-a creat această nouă
selecționată pentru a oferi
experiență internațională
jucătorilor care fac tranziția de la
nivel U19 spre naționala de tinere
Prima generație va fi formată din
jucători născuți începând cu 1
ianuarie 2001
România este singura țară din
Europa de Est cu o selecționată la
acest nivel de vârstă.

toamnă
Italia, Anglia, Germania, Portugalia, Cehia, Polonia
Se vor disputa câte două meciuri în fiecare perioadă FIFA
Meciurile încep în septembrie 2021.
6 partide sunt programate în toamna lui 2021.
Fiecare federație va asigura arbitrajul pentru alte meciuri

CLASIFICAREA ACADEMIILOR

Obiective
Introduse în
fotbalul juvenil
în 2019

Criterii Clare &
Evaluare pe o
scală de la 1 la 4

Dezvoltarea
pepinierelor
fotbalistice

Creșterea
reputației pentru
noi surse de
finanțare

Lărgirea
bazinului de
selecție în
cadrul
comunităților

Fixând premisele
performanței pe
termen lung

Creșterea permanentă a nivelului fotbalistic din România prin
dezvoltarea asistenței în formare și competiție pentru cei mai
tineri jucători.
Asigurarea standardelor de calitate la nivel de management și
sportiv pentru cluburi astfel încât părinții să poată opta pentru
cel mai bun cadru adaptat talentului copiilor.
Îmbunătățirea continuă a infrastructurii fotbalistice la nivelul
cluburilor pentru a furniza jucătorilor și spectatorilor facilități
de nivel înalt.
Consolidarea integrității și creșterea nivelului calitativ al
competițiilor de copii și juniori organizate de FRF.
Fixarea unui reper la nivel de personal tehnic și administrativ,
infrastructură, facilități sportive, rezultate și educație pentru
academiile din România.

CLASIFICAREA ACADEMIILOR

Creștere calitativă cu 23% la Liga 1

23%
78% din academii au

evoluat la nivel calitativ

Sezon
2020/2021

74,7
Punctaj
mediu

58 academii

clasificate în 2019
45 au obținut un
punctaj mai bun
decât în anul
precedent

13 au obținut un
punctaj mai mic
decât în anul
precedent

VS

Sezon
2019/2020

60,7
Punctaj
mediu

Creștere calitativă cu 40% la Liga 2

40%

Sezon
2020/2021

63,9
Punctaj
mediu

VS

Sezon
2020/2021

45,6
Punctaj
mediu

Strategia
Tehnică
Dezvoltarea
fotbalului
românesc
înseamnă
dezvoltarea
cluburilor.

o viziune ambițioasă, cu obiective clare,
aliniată standardelor europene, prin care vom
crește potențialul de performanță al
cluburilor.

va fi soluția pentru clubul modern ca să devină
competitiv prin dezvoltarea competențelor
tehnice și manageriale ale profesioniștilor săi.

Know-how &
Mentornship

Academia
Națională
de Fotbal

infuzie cu cele mai noi cunoștințe dobândite
prin programe internaționale și diseminare
către cluburi prin proiecte de asistență.

STRATEGIA TEHNICĂ
Conceptul de joc, de formare și
metodologia de antrenament:
 conceptul de joc și organizarea de
joc pentru fotbalistul român;
 conceptul de formare și
metodologia de antrenament și joc;
 cum să-ți construiești propriul
concept de formare și strategie
tehnică la club;

2.

1.

 profilul jucătorului pe posturi si atributele sale;
 organizarea activității de talent identification și fișa
unică model la nivel național;
 strategia pentru tranziția de la juniori la seniori
(trecerea de la formare la înaltă performanță);

3.

5.

Strategia loturilor
naționale de juniori și
seniori

Formarea și perfecționarea
jucătorilor pe categorii de vârste:

4.

Antrenorul:
 profilul și pregătirea antrenorului pe categorii de
vârstă;
 specializare în procesul de talent identification și
modelul rapoartelor de monitorizare;
 principii de pregătire a jucătorilor;

Pregătire fizică și mentală
 repere de Strength & Conditioning pentru jucători;
 ghidaj pentru realizarea testărilor psihologice și
îndrumare de specialitate;

ACADEMIA NAȚIONALĂ DE FOTBAL

Proces de formare adaptat noului
concept de joc și metodologiei
aferente:

01
Regândirea
licențelor UEFA în
raport cu cele mai
noi metode din
fotbalul modern;

02
Sistem de
perfecționare
pentru fiecare nivel:
reînnoirea periodică
obligatorie a
licențelor;

03
Programe de
formare pentru:
șefii de centre și
personalul tehnic;
președinții
comisiilor tehnice;

PLATFORMA DE E-LEARNING

FRF lansesează o
platformă de e-learning
pentru a educa
participanții, astfel
încât să creștem
numărul de experți și
valoarea de business a
fotbalului.

Dată estimativă lansare: Aprilie 2021

E-LEARNING FRF
LOG IN

CURSURI
ANTRENORI
CURSURI
SPECIALISTI

CURSURI
PROFESIONISTI

PLATFORMA DE E-LEARNING

Dezvoltăm o platformă
digitală pentru
promovarea și livrarea
programelor

01

02

Identificăm nevoi și
creștem numărul
programelor
educaționale FRF

Dezvoltăm un
ecosistem
educațional

Atragem parteneriate cu
instituții educaționale
pentru a consolida
valoarea programelor

04

03

Diversificăm portofoliul și
metoda de livrare a
programelor

PLATFORMA DE E-LEARNING

Publicul țintă
01 | Membri afiliați
02 | Jucători, antrenori, arbitri
03 | Părinți și copii
04 | Tineri cu interes în sport
05 | Publicul larg
OFF THE FIELD








Membri afiliați
Management sportiv
Leadership sportiv
Voluntariat
Părinți
Suporteri
Stewarzi

ON THE FIELD
 Antrenori
 Staff auxiliar
 Arbitri

KNOW HOW & MENTORSHIP

Cunoașterea de înalt
nivel este astăzi unul
dintre cele mai
importante elemente
ale succesului

2020
FRF INCLUSĂ ÎN
FIFA HIGH
PERFORMANCE

Zone de intervenție:

Cel mai importat
program de
transfer de
know-how
tehnic la nivel
mondial

identificarea și dezvoltarea tinerelor talente;
educația antrenorilor;
management tehnic;
metodologia de antrenament și pregătire fizică a cluburilor.

FRF va dezvolta programe de colaborare
cu cluburile pentru a sprijini dezvoltarea
acestora din punct de vedere tehnic prin
transfer de cunoaștere.

ECHIPA NAȚIONALĂ

În perioada septembrie - noiembrie 2020 (7 meciuri) au fost folosiți
35 de jucători.
7 jucători au debutat la echipa națională în toamna trecută:
Andrei Burcă, Gabriel Iancu, Mario Camora, David Lazar, Alexandru
Crețu, Valentin Crețu,
Bogdan Mitrea.

Obiective Generale din 2020

Calificarea la EURO 2020

Urcarea în clasamentul FIFA
(pentru a fi în urna a doua
valorică la tragerea la sorți)

Obiective secundare:
 Stabilirea unor principii clare de joc
 Relaționare între jucătorii tineri și cei cu experiență, formarea unui grup de jucători care să reprezinte nucleul principal al
echipei naționale
 Abordarea partidelor în același mod indiferent de numele adversarului. Implementarea unei noi mentalități la nivelul
grupului

Obiectivul 2021-2022

Calificarea la Cupa
Mondială (după o
pauză de 24 de ani!)

• În urma tragerii la sorți a preliminariilor CM 2022 din Qatar,
România va face parte dintr-o grupă alături de Germania,
Islanda, Macedonia de Nord, Armenia, Liechtenstein.
• Câștigătoarele celor 10 grupe se vor califica la CM 2022, iar
ocupantele locurilor secunde vor intra (10), alături de cele mai
bune 2 câștigătoare de grupe în Liga Națiunilor care nu se află
pe primele două poziții în preliminarii, într-o serie de două
baraje pentru a stabili ultimele 3 țări europene calificate (din 12
echipe vor rămâne 6, apoi 3)

2021,
anul turneelor finale

MARTIE
EURO U21. România participă pentru a doua oară
consecutiv la Campionatul European de tineret.


24.03

România - Țările de Jos



27.03

Ungaria - România



30.03

Germania - România

Fazele eliminatorii se vor disputa în perioada 31 mai - 6 iunie.

IUNIE
UEFA EURO 2020. Arena Națională găzduiește patru
partide de la Campionatul European.
•

13.06

Austria – Macedonia de Nord

•

17.06

Ucraina – Macedonia de Nord

•

21.06

Ucraina - Austria

•

28.06

Optime de finală

IUNIE-IULIE
EURO U19. România găzduiește CE sub 19 ani.
Turneul final va debuta pe 30 iunie, iar finala este programată pe
13 iulie. Celelalte 7 echipe calificate vor fi decise în urma calificărilor
(martie) și a play-off-ului (mai).
Stadioanele: ”Ilie Oană” (Ploiești), Giulești și Arcul de Triumf
(București), ”Anghel Iordănescu” (Voluntari)

IULIE-AUGUST
JOCURILE OLIMPICE. Naționala va juca la JO de la Tokyo după o
pauză de 57 de ani.
Turneul de fotbal se va juca în perioada 22 iulie – 7 august.
Vor evolua 16 naționale, între care doar 4 din Europa (Spania,
Germania, Franța și România).
Tragerea la sorți a celor 4 grupe ar urma să aibă loc în aprilie.

România la
EURO 2021

MARCATORII DIN PRELIMINARII

5

3
Valentin Mihăilă

2

Andrei Ciobanu
Adrian Petre
Valentin Costache

Dennis Man

1

Tudor Băluță
Florinel Coman Olimpiu Moruțan
George Ganea Alexandru Mățan
Denis Haruț
Darius Olaru

TOP 10 CEI MAI FOLOSIȚI TRICOLORI ÎN PRELIMINARII

1. Andrei Vlad
720’

3. Dennis Man
616’

2. Alex Pașcanu
713’

4. Darius Olaru 548’

5. Andrei Ciobanu

530’

6. Radu Boboc 526'

7. Marius Marin 523’

8. Andrei Chindriș

507’

9. Denis Haruț 450'

10. Valentin Mihăilă 420'

52 DE TRICOLORI CONVOCAȚI ÎN PRELIMINARII
PORTARI: Marian Aioani (Chindia), Teodor Axinte, Ștefan Târnovanu (Poli Iași), Cosmin DurBozoancă (U Cluj), George Micle (FC Argeș), Horațiu Moldovan (UTA), Ionuț Rus (Turris-Oltul), Andrei
Vlad (FCSB);
FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Villarreal – Den Haag), Andrei Chindriș, Denis Haruț (FC Botoșani), Radu
Boboc, Virgil Ghiță (Viitorul), Denis Ciobotariu (CFR Cluj), Alexandru Pașcanu (CFR Cluj –
FC Voluntari – Ponferradina), Constantin Dima (Astra), Radu Drăgușin (Juventus), Ricardo
Grigore (Dinamo), Raul Opruț (FC Hermannstadt), Mihai Velisar (Gaz Metan), Ștefan
Vlădoiu (Universitatea Craiova);
MIJLOCAȘI: Tudor Băluță (Brighton – Den Haag – Dinamo Kiev), Carlo Casap, Andrei Ciobanu, Marco
Dulca, Alexandru Mățan (FC Viitorul), George Cîmpanu (FC Botoșani – Universitatea Craiova),
Valentin Mihăilă (Universitatea Craiova), Alexandru Dobre (Wigan), Vlad Dragomir (Perugia), Denis
Drăguș (Standard Liege – Crotone), Ianis Hagi (Glasgow Rangers), Cătălin Itu (CFR Cluj), Claudiu
Petrila (CFR Cluj – Sepsi), Marius Marin (Pisa), George Merloi, Adrian Șut (Clinceni), Olimpiu
Moruțan, Răzvan Oaidă, Darius Olaru, Gabriel Simion (FCSB), Ion Gheorghe (FC Voluntari);
ATACANȚI: Nicolae Carnat, Valentin Costache (CFR Cluj), Florinel Coman, Dennis
Man (FCSB), George Ganea (Viitorul), Robert Moldoveanu, Mihai Neicuțescu (Dinamo), Adrian
Petre (Esbjerg), Andrei Sîntean (Sepsi), Louis Munteanu (Fiorentina).

REZUMATUL CAMPANIEI DE CALIFICARE
România U21 a
fost condusă de
doi selecționeri:
Mirel Rădoi și
Adrian Mutu,
fiecare obținând
câte 10 puncte în
grupă.

Un singur jucător
din cei 52
convocați nu a fost
format sau nu a
jucat în România:
Andrei Rațiu.
22 de goluri au marcat tricolori în
cele 10 meciuri, cu unul mai mult
decât Danemarca, liderul grupei

7 goluri a încasat defensiva, cu
două mai puțin decât cea a
danezilor

Radu Drăgușin, cel
mai tânăr jucător
utilizat, a debutat
în meciul Finlanda –
România (1-3) la
vârsta de 18 ani și 7
luni!

Succesul candidaturii
la EURO U21 din 2023

Partidele din
România se vor
juca la București
și Cluj-Napoca:






Arena Națională (București)
54.028 locuri
Stadionul Steaua (București)
31.254 locuri
Cluj Arena (Cluj-Napoca)
30.201 locuri
Stadion Dr. Constantin Rădulescu
(Cluj-Napoca)
23.500 locuri

România va
găzdui împreună
cu Georgia
turneul final al
Campionatului
European U21 din
2023

Prima țară din
Europa care va
organiza de
două ori EURO
U21, după ce
am fost și
gazda ediției
din 1998

Va fi a treia
prezență
consecutivă la
turneele finale
la această
categorie de
vârstă

Meciul de deschidere va avea loc în România, iar finala se va disputa în Georgia.
Parcursul la turneul din 2023 oferă posibilitatea calificării la Jocurile Olimpice - Paris
2024. Obiectivul este obținerea o nouă prezență la JO

CONCLUZIILE SESIUNILOR PE EȘALOANE DIN 2020

Programe

Identificarea profilului
jucătorului român

educaționale,
precum și de
„mental coaching”
Crearea de specialiști în
fotbal: management,
marketing sportiv,
preaparatori, analiști video
etc.

Necesitatea de
antrenori de futsal
licențiați

Specializarea
antrenorilor pe
segmente de vârstă

Impunerea unei
organigrame propice
performanței la Liga 2

Promovare
Creșterea

vizibilității

fotbalului feminin

Asistență în

marketing și
comunicare

Crearea de
comunități în
jurul fotbalului
juvenil

Se întâmplă în 2021

Strategia
Federației Române
de Fotbal
2021-2026

Strategia Tehnică
a
Federației Române
de Fotbal

Strategia de
dezvoltare
a
Fotbalului Feminin

