STATUTUL ANTRENORULUI
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1
Pregătirea sportivă, în forme organizate, se asigura de catre persoane atestate
in domeniu, prin diploma de licenta, diploma de absolvire sau certificat de absolvire,
recunoscute in conditiile legii.
Art.2
Antrenorul este persoana atestată într-o anumită ramură de sport pe bază
diplomei de licenţă, a diplomei de absolvire sau a certificatului de absolvire, după caz,
recunoscute in conditiile legii.
Art.3
Antrenorul constituie categoria atestata de cadre tehnice de specialitate, care
isi asuma responsabilitatea profesionala asupra activitatii desfasurate in structuri
sportive, in care realizeaza seclectia, initierea, pregatirea sau perfectionarea maiestriei
sportive, in diferite ramuri de sport.
Art.4
Orice referire la notiunea de categorie de antrenor, care este cuprinsa in actele
normative in vigoare, se considera a fi facuta la notiunea de nivel de antrenor
astfel :nivel de antrenor asistent pentru categoria a V-a, nivelul de antrenor pentru
categoriile a IV-a si a III-a, nivelul de antrenor senior pentru categoria a II-a si nivelul de
antrenor maestru pentru categoria a I-a.
CAPITOLUL II
FORMAREA ANTRENORULUI
Formarea antrenorului se realizează în cadrul:
a) Instituţiilor de învăţământ superior cu specializare/aprofundare intro ramura de
sport, acreditate sau autorizate in conditiile legii, in baza protocolului incheiat de
acestea cu Autoritatea Nationala Pentru Sport si Tineret, si federatiile sportive
nationale.
b) Studiilor de masterat cu specializare/aprofundare intro ramura de sport,
organizate de institutiile de invatamant superior, acreditate sau autorizate in conditiile
legii, in baza protocolului incheiat de acestea cu Autoritatea Nationala Pentru Sport si
Tineret, si federatiile sportive nationale.
Art.5

c) Cursului de formare a antrenorilor cu durata de doi ani, organizat de
Autoritatea Nationala Pentru Sport si Tineret, prin Centrul National de Formare si
Perfectionare a Antrenorilor, denumit in continuare CNFPA, in colaborare cu federatiile
sportive nationale.

d)
Altor cursuri de formare a antrenorilor cu durata de minimum doi ani,
organizate de scoli post liceale de antrenori sau de alte institutii de formare a
antrenorilor, acreditate sau autorizate in conditiile legii, in baza protocolului incheiat de
acestea cu Autoritatea Nationala Pentru Sport si Tineret, si federatiile sportive
nationale.

CAPITOLUL III
CLASIFICAREA OCUPAŢIEI DE ANTRENOR – PROMOVAREA ANTRENORULUI
Art.6. Clasificarea antrenorilor se face pe baza “Revizuirii structurii pe cinci niveluri a
Uniunii Europene pentru calificarea si recunoasterea calificarilor de antrenor”, in
conformitate cu reglementarile Consiliului European al Antrenorilor, subcomitet al
Retelei Europene pentru Stiinta Sportului, Educatie si Forta de Munca.
Art.7

Clasificarea antrenorilor pe niveluri se face astfel:
1.Nivelul de antrenor asistent se poate acorda:
a) Absolventului cursului de formare a antrenorilor, organizat de Autoritatea
Nationala Pentru Sport si Tineret prin CNFPA, in colaborare cu federatiile sportive
nationale.
b) Absolventului studiilor de masterat cu specializare/aprofundare intro ramura
de sport, organizate de institutiile de invatamant superior, acreditate sau autorizate in
conditiile legii, care nu este absolvent de studii universitare cu licenta in domeniul
educatiei fizice si sportului.
c) Absolventului de invatamant superior cu licenta in domeniul educatiei fizice si
sportului, fara specializare/aprofundare intro ramura de sport, dupa un an de
specializare intro ramura de sport, efectuata in cadrul CNFPA.
d) Absolventului altor cursuri de formare a antrenorilor cu durata de minimum doi
ani, organizate de catre alte institutii de formare a antrenorilor, acreditate sau autorizate
in conditiile legii.
2. Nivelul de antrenor se poate acorda:
a) Antrenorului asistent, care dupa minimum un an de activitate, desfasurat in
acest nivel, a fost declarat reusit la examenul de promovare prin evaluarea
competentelor aferente acestui nivel.
b)
Absolventului
studiilor
de
invatamant
superior,
lincentiat
cu
specializare/aprofundare intro ramura de sport, organizate de institutiile de invatamant
superior acreditate sau autorizate in conditiile legii.
c) Absolventului studiilor de masterat cu specializare/aprofundare intro alta
ramura de sport, decat cea obtinuta in timpul studiilor universitare, de institutiile de
invatamant superior din domeniul educatiei fizice si sportului.
3. Nivelul de antrenor senior se poate acorda :

a) Antrenorului care, dupa minimum patru ani de activitate desfasurata in acest
nivel a fost declarat reusit la examenul de promovare prin evaluarea competentelor
aferente acestui nivel.
b) Absolventului studiilor de masterat cu specializare/aprofundare in aceeasi
ramura de sport, in care s-a specializat in timpul studiilor universitare, dar care are
minimum doi ani de activitate desfasurata la nivelul de antrenor in acesta ramura de
sport si a fost declarat reusit la examenul de promovare prin evaluarea competentelor
aferente acestui nivel.
4.Nivelul de antrenor maestru se acorda antrenorului senior care, dupa minimum
cinci ani de activitate desfasurata in acest nivel, a fost declarat reusit la examenul de
promovare prin evaluarea competentelor aferente acestui nivel.
Art.8 1.Promovarea antrenorilor la un nivel superior, se face la cererea persoanei
interesate, adresata federatiei sportive nationale, cu respectarea criteriilor prevazute
pentru fiecare nivel de antrenor. CNFPA, unitate in subordinea ANTS, organizeaza
examenele de promovare la niveluri superioare de clasificare a antrenorilor, in
colaborare cu federatiile sportive nationale.
2. Pentru promovarea intrun nivel de clasificare superioara, examenele de
atestare a competentelor constau in verificarea cunostintelor prin probe de specialitate,
stabilite de CNFPA, in colaborare cu federatiile sportive nationale si aprobate prin ordin
al Presedintelui ANST.
3. Instructiunile privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare a
antrenorilor intrun nivel superior, sunt stabilite de CNFPA, in colaborare cu federatiile
sportive nationale si aprobate prin ordin al Presedintelui ANST.
Art.9 Antrenorul din nivelele de antrenor si antrenor senior, cu rezultate deosebite la
nivel international in activitatea sportiva, poate beneficia o singura data, la propunerea
federatiilor sportive nationale de specialitate, de reducere cu un an a stagiului minim
pentru prezentarea la examenul de promovare, daca a pregatit cel putin doi ani sportivi
-

pentru sporturile individuale - si cel putin un an o echipa pentru jocurile
sportive de echipa care au obtinut urmatoarele performante sportive:
a) Locurile 1 – 8 la Jocurile Olimpice
b) Locurile 1 – 6 la Campionatele Mondiale si Campionatele Europene de
seniori
c) Locurile 1 – 3 la Campionatele Mondiale si Campionatele Europene de
cadeti, juniori, tineret
d) Locurile 1 – 3 la Cupe Mondiale si Cupe Europene de seniori, cadeti, juniori,
tineret
Art.10 Se considera vechime in ocupatia de antrenor perioada de activitate in
specialitate, efectuata in:
a) Structurile sportive recunoscute in conditiile legii
b) Alte organizatii sportive nationale si internationale
Art.11 Pentru rezultate de exceptie in activitate, indiferent de nivelul de clasificare, la
propunerea federatiei sportive nationale de specialitate, antrenorul poate primi titlul

onorific de “antrenor emerit”, in baza criteriilor elaborate si aprobate prin ordin al
Presedintelui ANST, in conditiile legii.
Art.12 F.R.Handbal a hotarat instituirea unor distictii de exceptie pentru antrenorii cu
performante internationale deosebite, dupa cum urmeaza :
a)antrenori internationali de excelenta, se acorda :
- antrenorilor care au obtinut cu echipele nationale de seniori, titlul de campion olimpic,
mondial sau european.
- antrenorilor principali care au obtinut cu echipele nationale de seniori, medalii de argint
sau bronz la Jocurile Olimpice.
- antrenorilor principali care au castigat cu echipa de club, Liga Campionilor (Cupa
Campionilor Europeni).
b)antrenori internationali, se acorda :
- antrenorilor principali care au castigat medalii de argint sau bronz cu echipele
nationale de seniori, la Campionate Mondiale sau campionate Europene.
- antrenorilor principali care au obtinut cu echipele nationale de tineret si juniori, titlul de
Campion Mondial sau European.
- antrenorilor care au castigat cu echipa de club, Cupa campionilor Europeni sau alte
doua Cupe Europene.
CAPITOLUL IV
ELIBERAREA SI OBTINEREA CARNETULUI DE ANTRENOR
Art.13 Ocupatia de antrenor se atesta cu carnetul de antrenor, perioada de activitate
fiind certificata prin viza federatiilor sportive nationale.
Art.14 carnetul de antrenor se elibereaza la cerere, conform prevederilor legale in
vigoare si poate fi obtinut de catre :
a) Absolventii cursului de formare a antrenorilor cu durata de doi ani, organizat
de ANST prin CNFPA in colaborare cu federatiile sportive nationale
b) Absolventii institutiilor de invatamant superior cu specializare/aprofundare
intro ramura de sport, acreditate sau autorizate in conditiile legii, in baza
protocolului incheiat de acestea cu ANST si federatiile sportive nationale
c) Absolventii studiilor de masterat cu specializare/aprofundare intro ramura de
sport, organizate de institutiile de invatamant superior acreditate sau
autorizate in conditiile legii, in baza protocolului incheiat de acestea cu ANST
si federatiile sportive nationale
d) Absolventii altor cursuri de formare a antrenorilor cu durata de minimum doi
ani, organizat de catre alte institutii de formare a antrenorilor acreditate sau
autorizate in conditiile legii, in baza protocolului incheiat de acestea cu ANST
si federatiile sportive nationale
e) Absolventii unor cursuri de formare a antrenorilor, cetateni a unui stat
membru al Uniunii Europene sau Spatiului Economic European, in conditiile
Legii nr.200/2004, privind recunoasterea diplomelor si calificarilor
profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si
completarile ulterioare

CAPITOLUL V
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANTRENORULUI
Art.15 Pentru activitatea depusa, antrenorul beneficiaza de drepturib salariale si alte
drepturi, stabilite potrivit dispozitiilor legale in vigoare
Art.16 Antrenorul are urmatoarele drepturi:
a) Sa fie promovat la niveluri superioare de clasificare in raport cu pregatirea
profesionala, cu rezultatele obtinute sau cerintele structurii sportive, in
conditiile legii
b) Sa beneficieze de conditii corespunzatoare de munca si protectie sociala, in
conditiile legii
c) Sa fie nominalizat de catre federatiile sportive nationale in propriile colective
tehnice, potrivit competentei profesionale
d) Sa faca parte din organisme interne si internationale de specialitate, sa
partcicipe la consfatuiri, cursuri si conferinte nationale si internationale de
specialitate
e) Sa fie membru in asociatii profesionale sau organizatii, in scopul reprezentarii
intereselor proprii, perfectionarii pregatirii profesionale si protejarii statutului
antrenorului
f) Sa primeasca premii, prime, titluri si distinctii in conditiile legii
g) Alte drepturi in conditiile legii
Art.17 Antrenorul are urmatoarele obligatii:
a) Sa fie loial si devotat profesiei alese
b) Sa isi indeplineasca cu profesionalism obiectivele de performanta stabilite de
conducerea structurii sportive unde este salariat
c) Sa respecte drepturile, demnitatea si valoarea fiecarui participant la sport si
sa trateze pe toata lumea egal, fara deosebire de rasa, de nationalitate, de
origine etnica, de limba, de religie, de sex, de opinie, de apartenenta politica,
de avere sau de origine sociala
d) Sa respecte statutul si regulamentele federatiei sportive nationale in care isi
desfasoara activitatea
e) Sa realizeze selectia, initierea, pregatirea si perfectionarea tinerelor talente
pentru sportul de performanta
f) Sa aplice in procesul de antrenament, linia metodica si cerintele stabilite de
federatia sportiva nationala in care isi desfasoara activitatea
g) Sa promoveze spiritul de fair-play, sa combata fenomenul de dopaj si
actiunile de violenta in ramura de sport in care isi desfasoara activitatea
h) Sa cunoasca si sa respecte normele de securitate, de protectie si de igiena a
muncii
i) Sa participe periodic la una din formele de perfectionare organizate, pentru a
fi la curent cu cerintele si dezvoltarea ramurii sportive
j) Alte obligatii prevazute in contractul individual de munca

CAPITOLUL VI
EVALUAREA ŞI APRECIEREA ACTIVITĂŢII ANTRENORULUI.
RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI.
Art.18 Evaluarea si aprecierea activitatii antrenorului se fac de catre structura sportiva in
care isi desfasoara activitate, in conformitate cu reglementarile interne si legislatia in
vigoare
Art.19 1.Antrenorul cu rezultate deosebite in activitatea sportiva poate primi de la
structurile sportive in care isi desfasoara activitatea, premii si alte recompense
materiale, in conformitate cu reglementarile interne si legislatia in vigoare
2.Structurile sportive in care isi desfasoara activitatea antrenorii, pot stabili si alte
forme de recompense pentru merite deosebite in activitate, in conditiile legii
Art.20 Incalcarea de catre antrenor al prezentului statut, a regulamentelor federatiilor
sportive nationale, a regulamentelor structurilor sportive in care isi desfasoara
activitatea, a obligatiilor contractuale si altor reglementari, se sanctioneaza in conditiile
legii.
CAPITOLUL VII
DISPOZIŢII FINALE
Art.21 Prevederile prezentului Statut se aplică tuturor antrenorilor în activitate, indiferent
de ramura de sport, de nivelul de clasificare şi structura sportivă unde îşi desfăşoară
activitatea, atat antrenorilor romani cat si celor straini care isi desfasoara activitatea in
Romania.
Art.22 Recunoasterea calificarii de antrenor obtinute in strainatate se face prin
echivalarea si recunoasterea competentelor aferente ocupatiei de antrenor, in
conformitate cu legislatia in vigoare.

ANTRENORII DE LOT
Art.23 În vederea pregătirii echipelor reprezentative F. R. Handbal poate selecţiona şi
utiliza pe oricare antrenor aparţinând secţiilor de handbal ale şcolilor, asociaţiilor sau
cluburilor sportive din ţară şi străinătate.
Art.24 Antrenorul principal este numit de către Consiliul de Administraţie la propunerea
Comisiei Tehnice şi se investeşte în funcţie de şef al grupului de sportivi şi al membrilor
colectivului tehnic coordonând întreaga activitate a acestora.
Art.25 Răspunde în faţa Comisiei Tehnice şi a Consiliului de Administraţie de modul
cum îşi îndeplineşte următoarele atribuţii;

a)propune Comisiei Tehnice şi Consiliului de Administraţie componenţa
coletivului ethnic cu care va colabora pentru îndeplinirea obiectivelor de performanţă;
b)propune aceloraşi organisme, sportivii selectionaţi pentru lotul naţional;
c)alcătuieşte împreună cu membrii colectivulul tehnic şi sub coordonarea
directorului tehnic planul de pregătire pe care îl prezintă spre aprobare Comisiei
Tehnice şi Consiliulul de Administraţie;
d)conduce direct procesul de instruire al sportivilor şi repartizează sarcini
concrete celorlalţi membri ai colectivului tehnic, conform răspunderilor care le revin;
e)analizează. împreună cu membrii colectivului tehnic eficienţa fiecărei lecţii de
antrenament, a fiecărui ciclu săptămânal şi de etapă, apreciind modul de comportare al
sportivilor şi de îndeplinire a indicatorilor cantitativi şi calitativi înscrişi în planul de
pregătire;
f)organizează împreună cu ceilalţi membri ai colectivului tehnic programul zilnic
al sportivilor, asigurând condiţii pentru odihna şi refacere ca şi informarea curentă a
acestora.
g)participă personal la prezentarea concluziilor, controalelor medicale (macro şi
microcircuite) şi stabileşte împreună cu medicul lotului, măsurile practice pentru
aplicarea recomandărilor transmise de colectivele de investigaţii;
h)propune directorului tehnic valoarea primelor de lot pentru sportivii şi membrii
colectivulului tehnic, în conformitate cu reglementările în vigoare, de asemenea propune
recompensări şi sancţiuni în funcţie de rezultatele sau abaterile săvârşite de unii sportivi
sau tehnicieni;
i)propune Directorului Tehnic participarea sportivilor şi a membrilor colectivului
tehnic la competiţiile internaţionale înscrise în planul de pregătire.
Art.26 Antrenorii secunzi, membrii al colectivului tehnic se numesc în funcţie de către
Consiliul de Administraţie, cu avizul directorului tehnic şi al comisiei tehnice, la
propunerea antrenorului principal şi răspund de îndeplinirea următoarelor atribuţii:
a)în absenţa antrenorului principal, antrenorul secund preia toate atribuţiile
acestuia, răspunzând şi conducând întreaga activitate a sportivilor şi membrilor
colectivului tehnic;
b)participă la elaborarea planului de pregătire, la aplicarea în practică a
prevederilor acestuia şi în mod deosebit a răspunderilor încredinţate de antrenorul
principal (supravegherea specială a pregătirii unor sportivi, a unei grupe de sportivi,
conducerea unor parţi ale lecţiei de antrenament, înregistrarea valorilor unor indicatori,
antrenamente de individualizare);
c)îndeplineşte sarcini organizatorice şi administrative repartizate de antrenorul
principal (probleme materiale şi de dotare, echipament, orar, program zilnic etc).
DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE ANTRENORILOR DE LOT
A. DREPTURI

Art.27 Pentru munca prestată în condiţiile prevăzute în contractul individual de muncă,
antrenorii au dreptul la un salariu în conformitate cu nivelul calificării.
Art.28 Antrenorii au dreptul de a primi adaosuri, sporuri şi premieri care se adaugă la
salariul de bază în raport cu rezultatele obţinute.
Art.29 Au dreptul să stabilească măsurile pe care le consideră necesare pentru buna
desfăşurare a procesului de pregătire a sportivilor în vederea ridicării nivelului valoric al
acestora şi realizării unor performanţe de prestigiu pe plan naţional şi internaţional.
Art.30 Au dreptul să beneficieze de condiţii corespunzătoare de muncă, de protecţia
socială a muncii, de indemnizaţii de asigurări sociale în caz de pierdere temporară a
capacităţii de muncă.
Art.31 Antrenorii pot acorda interviuri presei scrise şi vorbite, prezentându-şi opiniile şi
concluziile de o manieră corectă şi realistă.
Art.32
Antrenorii pot fi delegaţi la congrese, conferinţe, consfătuiri, reuniuni de
specialitate organizate pe plan naţional şi internaţional.
Art.33 Antrenorii care îşi îndeplinesc la timp şi în bune condiţii, obligaţiile care le revin
pot primi, potrivit prevederilor contractuale şi a dispoziţiilor legale, următoarele
recompense:
a)gratificaţii, premii şi alte recompense materiale;
b)reducerea cu 1 an a vechimii minime prevăzute în Statut pentru prezentarea la
examenele de avansare în categorie;
c)ordine, medalii, titluri de onoare, diplome de onoare, insigne şi diplome
comemorative.
Antrenorul principal poate beneficia de un premiu echivalent cu cel mal mare premiu
acordat unuia dintre sportivi, majorat cu până la 50%.
Art.34 Antrenorul secund poate beneficia de un premiu de până la 75% din premiul
antrenorului principal.
Art.35 Antrenorii se pot adresa organelor superioare din cadrul F. R. Handbal, M.T.S.
cât şi a celor din justiţie sau oricărui for competent ori de câte ori consideră că au fost
prejudiciaţi în drepturile lor.
B. ÎNDATORIRI
Art.36 Să realizeze pregătirea sportivilor în concordanţă cu cerinţele handbalului de
performanţă.
Art.37 Să manifeste iniţiativă în selecţionarea, depistarea şi pregătirea tinerelor talente
pentru handbalul de performanţă.

Art.38 Să aplice în procesul de antrenament sistemul de norme şi cerinţe stabilite de F.
R. Handbal urmărind perfecţionarea continuă a procesului de instruire a sportivilor.
Art.39 Să contribuie prin sugestii, propuneri, şi lucrări de specialitate la îmbunătăţirea
teoriei şi metodicii în handbal.
Art.40 Să apere (protejeze) interesele şi imaginea F. R. Handbal în tot ce intreprind
sau declară.
Art.41 Au obligaţia de a realiza CAIETUL personal care trebuie să cuprindă:
l. Planificarea
- pe ciclu competiţional;
- pe etape;
- pe ciclu săptămânal;
- pe antrenament şi jucători/conspect zilnic.
2. Planul individual al sportivului
- date personale;
a)înălţime, greutate, diametre, acromial, bitrohanterian, lungime palma, număr
pantofi, număr tricou, număr şort;
b) data şi locul naşterii, nume/prenume parinţi, număr paşaport, data expirării
acestuia, domiciliu, număr telefon, loc de muncă, studii;
c) caracterizare psihologică;
d) anamneza sportivă;
e) rezultatele de la testările calităţilor motrice.
3. Evidenţa
- număr antrenamente
- număr ore antrenamente
- frecvenţa
- pontaje cazare şi masă
- echipament în folosinţă
- situaţie socio - profesională
4. Informare scrisă după fiecare acţiune (stagii de pregătire competiţii) care să
cuprindă analiza acţiunii, concluzii, propuneri şi obiective pentru viitor pe care o predă
directorului tehnic.
5.
Prezentarea programelor de pregătire colectivelor de sport la începutul
perioadelor etapelor, ciclurilor săptămânale.
6. Efectuarea obligatorie de înregistrări, scrise şi video la competiţii amicale şi
oficiale, analiza şi interpretarea lor.
Art.42 Au obligaţia de a îndeplini obiectivele de performanţă sau de instruire prevăzute
în contractul individual de muncă.

Art.43 Încălcarea cu intenţie de către antrenor a Statutulul F. R. Handbal că şi a
ROFAS, a Regulamentelor cluburilor, a obligaţiilor contractuale, a normelor de
comportare, constituie ABATERI DISCIPLINARE şi se sancţionează în raport cu
gravitatea acestora, conform Regulamentului Disciplinar al F. R. Handbal.
Art.44 Prezentul regulament a fost aprobat de Consiliul de Administraţie în şedinţa din
data 02.08.2011 şi intră în vigoare de la 02.08.2011.

