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PROTOCOL DE COLABORARE 

 

   Încheiat azi, __________________________ 2022 

 

Părțile 

 

Prezentul Protocol reglementează relațiile dintre: 

 

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE FOTBAL (FRF)  

 

Și 

 

ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL DÂMBOVIȚA (AJF DB) 

 

Prin semnarea prezentului protocol, părțile își exprimă acordul în vederea implementării 

cerințelor privind Planul de Dezvoltare a Fotbalului din cadrul Strategiei Tehnice a FRF, 

pentru îmbunătățirea pregătirii antrenorilor în vederea ridicării nivelului de instruire al 

jucătorilor pe categorii de vârstă, implicit creșterea calitativă a competițiilor interne. 

 

Este în înțelegerea părților că, prezentul protocol reprezintă o convenție privind 

cooperarea părților în atingerea scopului comun, nu reprezintă prestări servicii între 

părți și nu dă naștere la alte raporturi juridice, de altă natură decât cele expres precizate. 

 

Astfel, 

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE FOTBAL (FRF), cu sediul în București, str. Serg. Șerbănică 

Vasile , nr. 12, sector 2, CUI RO022186, cont bancar RO48 BTRL RONC RT00 F054 4402 

deschis la Banca Transilvania, tel. 0213029150, fax 0213029158, reprezentată prin 

președinte – Răzvan Burleanu 

și 

ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL DÂMBOVIȚA (AJF DB), cu sediul în Târgoviște, 

Bulevardul Unirii, nr. 32, etaj 1, judetul Dâmbovița, CUI 4449470, reprezentantă legal prin 

președinte – Prisăcaru Ciprian 
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au convenit următoarele: 

 

1. Obiectul Protocolului de Colaborare  

 

Obiectul prezentului protocol în reprezintă ridicarea nivelului de cunoștințe al 

antrenorilor care activează la baza fotbalului (inițiere), conform noilor standarde de 

calitate privitoare la conținutul și modul de livrare a cursurilor pentru dobândirea 

licenței UEFA C, în conformitate cu cerințele impuse FRF prin Convenția UEFA a 

Antrenorilor din anul 2020. 

 

2. Valabilitate  

 

Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți între 

care se stabilește colaborarea și va produce efecte până la momentul îndeplinirii scopului 

vizat de ambele părți, dar nu mai târziu de 30.06.2023. 

 

3. Responsabilitățile părților 

 

Părţile sunt de acord cu faptul că prezentul Protocol trebuie să se desfășoare în condiții 

optime și în conformitate cu prevederile legale și regulamentare în vigoare, cu toate 

elementele și responsabilitatea pe care le implică organizarea unor astfel de activități;  

 

Scopul declarat al Protocolului îl reprezintă: 

⮚ Organizarea a cel puțin un curs pe un an competițional pentru obținerea licenței 

UEFA C, dar nu mai mult de două cursuri pentru aceeași perioadă, conform 

cerințelor; 

⮚ Formare a cel puțin 25 de antrenori pe un an competițional, urmare a absolvirii 

examenelor pentru licența UEFA C, dar nu mai mult de 50 de antrenori pentru 

aceeași perioadă, conform cerințelor; 
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Principii generale: 

a) FRF prin Școala Federală de Antrenori acordă AJF DÂMBOVIȚA dreptul de a 

organiza procesul de formare a antrenorilor în vederea dobândirii licenței UEFA 

C, cu respectarea condițiilor stabilite de UEFA prin: 

● structura și liniile directoare privind conținutul cursului;  

● formarea și perfecționarea Formatorilor de antrenori (Coach Educatori); 

● furnizarea metodologiei de înscriere, admitere, desfășurare, examinare și 

finalizare a cursului;  

● stabilirea nivelului național al tuturor taxelor aferente cursului de licență 

UEFA C (taxa de înscriere nerambursabilă, prețul cursului, taxa pentru 

cursul de perfecționare în vederea reînnoirii licenței, taxa de emiterea 

diplomei și pentru reînnoirea cardurilor card noi, taxă reînnoire card, taxă 

duplicat diplomă și card, amenzi pentru deținătorii de licență expirate la 

solicitarea reînnoirii); 

● AJF DÂMBOVIȚA asigură condițiile logistice necesare și suficiente pentru 

desfășurarea la standarde UEFA a procesului de perfecționare a 

antrenorilor și instructorilor sportivi în vederea reînnoirii licențelor UEFA 

C; 

 

4. Drepturi și obligații  

 

A. FRF prin Școala Federală de Antrenori are următoarele drepturi: 

a) Să verifice permanent procesul de licențiere UEFA prin Supervizorii zonali sau 

angajații SFA, pentru a constata dacă condițiile de desfășurare ale cursului 

întrunesc standardele UEFA și cerințele Școlii Federale de Antrenori;  

b) Să evalueze și să actualizeze permanent, atât calitatea informațiilor cuprinse 

în conținutul procesului de formare, cât și a modului de livrare a acestora;  

c) Să numească un evaluator pentru a evalua programul județean de formare a 

antrenorilor în timpul desfășurării procesului și pentru a re-evalua procesul 

pentru licența UEFA C la fiecare trei ani sau în caz de schimbare a 

responsabilului de licență UEFA C (Formator de Antrenori); 

d) Să rezilieze prezentul protocol cu AJF DÂMBOVIȚA în momentul în care se 

constantă deficiențe repetate în legătură cu obiectul acestui protocol; 
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e) Să suspende dreptul AJF DÂMBOVIȚA de organizare și desfășurare a 

procesului de licențiere UEFA C dacă se constată deficiențe de organizare care 

pot conduce la scăderea calității procesului;  

f) Să suspende dreptul unui Formator de antrenori din cadrul AJF DÂMBOVIȚA 

de a organiza sau susține cursuri teoretice și practice de licențiere UEFA C, în 

cazul în care se constată deficiențe în procesul de admitere; 

g) Să suspende dreptul unui Formator de antrenori din cadrul AJF DÂMBOVIȚA 

de a organiza sau susține cursuri teoretice și practice de licențiere UEFA C, în 

cazul în care se constată deficiențe în procesul de predare teoretică și practică; 

h) Să suspende dreptul unui Formator de antrenori din cadrul AJF DÂMBOVIȚA 

de a organiza sau de a susține cursuri teoretice și practice de licențiere UEFA 

C, în cazul în care se constată nerespectarea procedurilor de evaluare 

formativă și sumativă; 

i) Să suspende dreptul de organizare a cursurilor de perfecționare a 

Formatorilor de antrenori în vederea reînnoirii cardurilor aferente, dacă se 

constată deficiențe și nereguli în procedurile și modul de desfășurare al 

acestora;  

 

FRF prin Școala Federală de Antrenori are următoarele obligații: 

a) Să susțină AJF DÂMBOVIȚA în buna aplicare a acestui protocol; 

b) Să asigure transferul detaliilor privitoare la Planul de dezvoltare a Fotbalului 

din Strategia tehnică a FRF în conținutul licenței UEFA C; 

c) Să stabilească condițiile minimale de înscriere și admitere la un curs pentru 

licența UEFA C; 

d) Să asigure elaborarea structurii, liniilor directoare privind conținutul licenței 

UEFA C; 

e) Să asigure stabilirea costului cursului pentru dobândirea licenței UEFA C; 

f) Să asigure formarea responsabililor de licență UEFA C (Formatori de 

antrenori) privitor la desfășurarea procesului de licențiere (înscriere, 

admitere, desfășurare, evaluare, calendar, program de activități pe module de 

studiu, etc); 

g) Să asigure formarea responsabililor de licență UEFA C (Formatori de 

antrenori) privitor la structura și conținutul licenței UEFA C;  
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h) Să asigure formarea responsabililor de licență UEFA C (Formatori de 

antrenori) privitor la modul de livrare a cursurilor teoretice și practice, specific 

principiilor de formare a adulților solicitate FRF-SFA prin Convenția UEFA a 

Antrenorilor, 2020; 

i) Să stabilească contravaloarea taxei de înscriere (nerambursabilă); 

j) Să stabilească contravaloarea taxei pentru eliberarea diplomei și a cardului de 

licență UEFA C, care vor fi emise numai de Școala Federală de Antrenori; 

k) Să stabilească contravaloarea taxei pentru eliberarea cardului reînnoit de 

licență UEFA C, care va emis doar de Școala Federală de Antrenori, după 

îndeplinirea cerințelor de reînnoire, adică după participarea la minimum 15 

ore de cursuri de perfecționare în 3 ani calendaristici; 

l) Să stabilească contravaloarea taxei de înscriere la un curs de perfecționare 

organizat de către AJF DÂMBOVIȚA în vederea reînnoirii licenței UEFA C (5 ore 

pe an pentru o activitate teoretică și practică); 

m) Să stabilească contravaloarea taxei pentru eliberarea unui duplicat a diplomei 

de licență UEFA C; 

n) Să stabilească contravaloarea taxei pentru eliberarea unui duplicat al cardului 

de licență UEFA C; 

o) Să elibereze diplomele și cardurile de licență UEFA C în termen de 30 de zile 

de la data primirii de către FRF-SFA a documentelor necesare emiterii 

acestora; 

p) Să asigure coordonarea și supervizarea activității de formare susținută de 

Formatorii de Antrenori (Coach Educatori) din AJF DÂMBOVIȚA; 

q) Să elaboreze Metodologia de absolvire a cursurilor de licență (condiții 

înscriere, proceduri admitere, desfășurare, evaluare și absolvire); 

r) Să elaboreze calendarul de activități standard (program, orar, etc); 

 

B. Asociația Județeană de Fotbal DÂMBOVIȚA are următoarele obligații: 

i. să asigure organizarea procesului de înscriere, admitere, desfășurare, evaluare 

și absolvire în condițiile solicitate de FRF-SFA în metodologia licenței; 

ii. să acopere cheltuielile corespunzătoare organizării și desfășurării procesului 

(teorie și practică) prin facturarea cheltuielilor de curs; 
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iii. să asigure condițiile logistice (sală de conferințe pentru minimum 30 persoane 

în condiții stabilite de lege privitor la distanțarea socială și solicitate de către 

FRF-SFA privitor la desfășurarea cursurilor de formare și perfecționare în 

vederea reînnoirii licenței UEFA C, terenuri, dotări necesare: 6 flipchart-uri, un 

video-proiector, ecran/smart tv/monitor, markere, minimum 6 mese de lucru 

și 4-5 scaune la o masă de lucru pentru activitățile de grup, etc); 

iv. de a solicita cursanților să completeze și semneze Protocolul curs licența UEFA 

C; de a solicita Responsabilul de licență (Formatorulul de antrenori acreditat de 

către FRF-SFA) să semneze; să trimită printr-un serviciu de curierat către FRF-

SFA în maximum 1 săptămână pentru a fi semnate de către reprezentanții FRF 

și SFA; 

v. să asigure parteneriate cu cluburi sau centre de formare a juniorilor, care să 

pună la dispoziția cursanților terenuri la dimensiuni potrivite și grupe de 

juniori pe vârste pentru desfășurarea lucrărilor practice conform cerințelor 

FRF-SFA și a programului de formare pentru licența UEFA C; 

vi. să asigure parteneriate cu cluburi sau centre de formare a juniorilor, care să 

pună la dispoziția cursanților condițiile necesare efectuării practicii pentru 

”experiență profesională”; 

vii. să încheie un contract sau o convenție civilă cu Formatorul de Antrenori 

(Coach Educator) care deține licență FRF și să îi plătească acestuia 80 de lei 

net/pentru fiecare oră de curs susținută de acesta în cadrul cursului; 

viii. de a elibera cursanților documente justificative pentru sumele încasate; 

ix. să dețină o bază de date cu antrenorii deținători de licența UEFA C din cadrul 

AJF DÂMBOVIȚA și nivelul la care activează pentru solicitări din partea FRF-

SFA; 

 

Asociația Județeană de Fotbal DÂMBOVIȚA are următoarele drepturi: 

i. de a organiza în condițiile și standardele de calitate impuse de FRF-SFA 

procesul de licențiere UEFA C; 

ii. de a încasa integral contravaloarea cursului de licențiere UEFA C, a taxei de 

înscriere la curs; 

iii. de a folosi în interesul promovării valorilor educației antrenorilor suma 

rămasă după asigurarea condițiilor necesare și suficiente solicitate de către 
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FRF-SFA pentru desfășurare la înalte standarde de calitate a formării 

antrenorului licențiat UEFA C; 

iv. de a notifica FRF-SFA în cazul în care se constată nereguli cu privire la 

desfășurarea activității Formatorului de antrenori acreditat de către FRF-SFA; 

v. de a se retrage din prezentul protocol în orice moment notificând FRF-SFA; 

 

5. Tarifele și modalități de plată 

 

Tarifele percepute pentru anul competițional 2022-2023 

1. Taxa de înscriere (nerambursabilă) = 100 lei; 

2. Taxa de participare la cursul pentru dobândirea licenței UEFA C = maximum 

1.000 lei; 

3. Taxa pentru eliberarea diplomei de licență UEFA C = 50 de lei; 

4. Taxa pentru eliberarea cardului de licență UEFA C = 50 de lei; 

5. Taxa pentru participarea la un curs de perfecționare organizat de AJF 

DÂMBOVIȚA, în vederea prelungirii valabilității licenței UEFA C (ce constă în 5 

ore pe an pentru o activitate teoretică și practică) = 80 de lei pentru o activitate 

pentru un cursant participant; 

6. Taxa pentru eliberarea noului card de licență UEFA C, care va fi eliberat doar 

de către Școala Federală de Antrenori, după participarea la 3 cursuri de 

perfecționare a câte 5 ore/curs (minimum 15 ore în decurs de 3 ani) = 50 de 

lei; 

7. Taxa pentru eliberarea unui duplicat a diplomei de licență UEFA C = 50 de lei; 

8. Taxa pentru eliberarea unui duplicat al cardului de licență UEFA C = 50 de lei; 

 

Toate taxele se achită la casieria AJF DÂMBOVIȚA sau în contul acesteia, astfel: 

- Taxa de înscriere (nerambursabilă) la data depunerii dosarului de înscriere la 

curs; 

- Taxa de participare la cursul pentru dobândirea licenței UEFA C, până cel târziu 

la data începerii cursului; 

- Taxa pentru eliberarea diplomei și a cardului de licență UEFA C, în cel mult 5 

zile de la data absolvirii cursului; 
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- Taxa pentru participarea la cursul de perfecționare, până cel târziu la data 

începerii cursului de perfecționare; 

- Taxa pentru prelungirea valabilității cardului de licență UEFA C, până la data 

depunerii cererii pentru prelungirea valabilității cardului; 

- Taxa pentru eliberare unui duplicat a diplomei sau al cardului de licență, până 

la data depunerii cererii pentru eliberarea duplicatului. 

 

În cadrul colaborării, părțile se angajează să coopereze pentru îndeplinirea scopului și 

obiectivului prezentului protocol prin ridicarea standardelor de organizare și 

desfășurare a cursurilor în vederea achiziționării de cunoștințe specifice pentru 

instruirea jucătorilor amatori (juniori și seniori) de la fotbalul de bază/grassroots. 

În acest sens, fiecare parte se angajează să se implice activ, să coopereze, să efectueze și 

să îndeplinească prompt și la timp toate acțiunile/obligațiile care îi revin în temeiul 

prezentului protocol și care pot fi solicitate în mod rezonabil și într-o manieră de bună 

credință. 

 

Fiecare parte se angajează să notifice prompt celeilalte părți orice informație 

semnificativă, fapt, problemă, întârziere susceptibilă de a afecta bunul mers al acțiunilor 

specifice scopului comun al colaborării și va lua toate măsurile necesare rezonabile 

pentru a asigura îndeplinirea acestui scop comun. 

 

6. Plata 

 

Prezentul Protocol se încheie cu titlu gratuit.  

 

7. Confidențialitatea informațiilor  

 

Părțile se obligă ca, toate informațiile în posesia cărora vor intra în cursul derulării 

protocolului, în legătură cu acesta și care au natură confidențială să nu fie divulgate către 

terțe părți, fără acordul prealabil scris al celeilalte părți, să nu fie utilizate în alt mod decât 

scopul pentru care au fost furnizate. 
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8. Forța Majoră 

 

Niciuna dintre părți nu va încălca acest protocol, doar dacă o astfel de nesocotire este 

cauzată de forță majoră. Fiecare parte va notifica celeilalte cu privire la orice caz de forță 

majoră, fără întârziere nejustificată. 

 

Forţa majoră şi cazul fortuit exonerează de obligaţii partea care o invocă în termen de 5 

zile de la producerea evenimentului şi o dovedeşte prin acte emise de autorităţile 

competente în termen de 10 zile. 

 

9. Notificări și alte comunicări 

 

Orice notificare dată în conformitate cu prezentul protocol trebuie să fie în scris, la 

adresele părților astfel cum sunt menționate în preambului prezentului protocol  

 

Corespondența între părți se va face către adresele de email: 

 

Pentru  F.R.F.: sfa@frf.ro și daniel.gheorghe@frf.ro. 

 

 Pentru AJF DÂMBOVIȚA: ajfdambovita@yahoo.com și c_prisacaru@yahoo.com   

 

Pe întreaga perioadă de valabilitate a protocolului, în cazul în care se modifică adresele 

de corespondență declarate, ambele părți au obligația să comunice orice modificări ale 

adreselor de email. Orice solicitare ce parvine de pe o altă adresă de e-mail nu va fi 

considerată solicitare oficială și nu va fi luată în considerare. 

 

10. Încetarea Protocolului de Colaborare  

 

Încetarea prezentului protocol intervine în următoarele situaţii: 

a) La expirarea duratei pentru care a fost încheiat. 

b) La constatarea de către FRF-SFA a nerespectării obligațiilor menționate în acest 

protocol. 

 

mailto:sfa@frf.ro
about:blank
mailto:ajfdambovita@yahoo.com
mailto:c_prisacaru@yahoo.com
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11. Dispoziții finale 

 

Părțile nu au dreptul de a acționa sau de a face declarații din punct de vedere juridic în 

numele celeilalte părți. Prezentul protocol nu va fi considerat a constitui o afacere 

comună, parteneriat de orice fel sau entitate formală între părți. 

Orice adăugiri, completări sau modificări aduse prezentului Protocol de Colaborare, vor 

fi valabile şi obligatorii pentru părţi numai cu acordul scris al acestora, prin act adiţional. 

Prezentul protocol de colaborare nu poate fi transferat unei terţe părţi. 

 

Părţile semnatare se angajează ca orice impediment survenit în aplicarea prezentului 

Protocol, să fie notificat în timp util celeilalte părţi, iar remedierea acestuia se realizează 

având la bază consultarea reciprocă şi dialogul bilateral. 

 

Ambele părţi sunt obligate să nominalizeze şi să îşi comunice un reprezentant care se va 

ocupa de buna derulare a Protocolului de Colaborare. 

 

Prezentului Protocol a fost încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte 

semnatară. 

 

                    AJF DÂMBOVIȚA                                       FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE FOTBAL 

       

      Prin Ciprian Prisăcaru - Președinte             Prin Răzvan Burleanu - Președinte 

 


