
                          COLEGIUL CENTRAL AL ANTRENORILOR 

                              REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE 

I. DISPOZITII GENERALE 

Art.1. Colegiul  Central al Antrenorilor  este constituit si functioneaza in 

conformitate cu prevederile art.55 pct.b, din Statutul Federatiei Romane de 

Culturism si Fitness. 

Art.2. Colegiul Central al Antrenorilor este organul tehnic al specialistilor, 

constituit din cei mai reprezentativi antrenori , principalele criterii fiind pregatirea 

profesionala  si rezultatele obtinute pe parcursul activitatii, precum  si 

disponibilitatea si dorinta de implicare.   

Art.3.Colegiul Central al Antrenorilor se compune din: 

        -presedinte 

        -2-4 membri 

 Art.4. Numirea in functie a Presedintelui si membrilor Colegiului de antrenori se 

efectueaza in conformitate cu prevederile cap. 1 din Regulamentul de Organizare 

si Functionare al Federatiei Romane de Culturism si Fitness astfel: 

     -presedintele colegiului se numeste de catre Biroul Federal la propunerea 

Secretarului General al Federatiei Romane de Culturism si Fitness. 

      -membrii colegiului sunt propusi  de catre Presedintele Colegiului si validati de 

catre  Biroul Federal. 

Art 5. Colegiul Central al Antrenorilor are ca scop dezvoltarea si promovarea 

practicarii culturismului si fitness-ului in Romania,fara discriminare  pe motive 

politice,religioase,rasiale,de nationalitate,sex sau varsta. 

Art.6. Activitatea Colegiului Central al Antrenorilor este coordonata de catre  

Secretarul General al Federatiei Romane de Culturism si Fitness ,fiind 

subordonata Biroului Federal. 



Art.7. Colegiul Central al Antrenorilor isi elaboreaza propriul Regulament de 

Organizare si Functionare pe care il prezinta spre aprobare Biroului Federal. 

     II.    ATRIBUTIILE SI OBIECTIVELE COLEGIULUI CENTRAL AL  

                                                    ANTRENORILOR 

Art.8. Elaboreaza imreuna cu Selectionerul de lot ,strategia privind participarea la 

competitiile internationale si obiectivele  propuse ,precum si masurile ce se impun 

pentru realizarea acestora. 

Art.9. In cazul in care un club anunta intreruperea pregatirii unui sportiv finantat 

din bugetul federatiei, pentru pregatirea unui competitii,  cu  sau fara un temei 

obiectiv, Colegiul Antrenorilor impreuna cu Secretarul General  au obligatia de a 

verifica daca motivul retragerii sale este intemeiat sau nu. Rezultatul verificarii va 

fi adus la cunostinta Biroului Federal ,care in functie de realitatea situatiei va lua 

masurile necesare. 

Art.10. Colaboreaza cu celelalte colegii la elaborarea calendarului competitional 

intern si a regulamentelor de desfasurare si organizare a competitiilor 

respective,normelor de clasificare sportiva, avand ca scop perfectionarea 

sistemului competitional in baza Statutului  si Regulamentului  de Organizare si 

Functionare al F.R.C.F. 

Art.11. Colaboreaza cu celelalte colegii la elaborarea calendarului competitional 

international si a obiectivelor propuse pentru competitiile respective.  

Art.12. Stabileste impreuna cu celelalte colegii si cu selectionerul de lot, 

componenta delegatiilor  Romaniei in vederea participarii la competitiile 

internationale si le supune aprobarii Biroului Federal.  

Art.13. Analizeaza participarea sportivilor romani la competitiile internationale  in 

cel mult 30 de zile de la participare ,in baza rapoartelor prezentate de catre 

selectionerul de lot, conducatorii delegatiilor sau, daca este nevoie, si a celorlalti  

participanti la competitia respectiva,informand Biroul Federal. 



Art.14.Indruma,controleaza si sprijina din punct de vedere 

metodic,tehnic,organizatoric  sectiile de culturism si fitness afiliate F.R.C.F. 

Art.15. Propune acordarea titlurilor de antrenori emeriti,maestrii ai sportului si 

maestrii emeriti ai sportului,tehnicienilor si sportivilor care indeplinesc criteriile 

stabilite in conformitate cu prevederile legale ,precum si recompensarea sau 

sanctionarea acestora in functie de activitatea depusa. 

Art.16. Intocmeste clasamentul celor mai buni sportivi la incheierea anului 

competitional ,in baza rezultatelor obtinute in competitiile internationale si 

interne. 

Art.17. Centralizeaza rezultatele  obtinute de tehnicieni pe parcursul desfasurarii 

activitatii acestora la competitiile internationale. 

Art.18. Colaboreaza cu celelalte colegii si comisii ale F.R.C.F. la elaborarea 

documentelor si actiunilor comune. 

Art.19. Asigura in colaborare cu Colegiul Central al Arbitrilor instruirea unitara si 

linia de arbitraj in competitiile interne in functie de modificarile si cerintele  

regulamentului I.F.B.B. 

Art.20. Colaboreaza cu Comisia de Disciplina in vederea rezolvarii conflictelor 

disciplinare aparute. Daca se constata abateri ,Colegiul de Antrenori are obligatia 

de a informa imediat Comisia de Disciplina. 

Art.21. Propune Comisiei de Disciplina, sanctiuni in prima instanta , in cazul unor 

abateri  disciplinare sau incalcari ale regulamentelor sau Statutului F.R.C.F. 

savarsite de catre antrenori sau sportivi ,cum ar fi:  

-abateri de la normele eticii sportive in relatiile cu oficialii,sportivii sau publicul 

spectator inainte,in timpul si dupa terminarea competitiei. 

-participarea antrenorilor sau sportivilor la competitiile internationale fara 

aprobarea Colegiului Central al Antrenorilor si al Biroului Federal.            



- sportivul care nu se prezinta la controlul doping la data anuntata ,fara un temei 

obiectiv si fara a anunta F.R.C.F. va fi sanctionat in conformitate cu prevederile 

Regulamentului Disciplinar al F.R.C.F. 

-declaratii publice ale antrenorilor sau sportivilor care prejudiciaza imaginea  

F.R.C.F. 

-prezentarea eronata a evenimentelor desfasurate pe parcursul unei competitii . 

-orice alte tipuri de abateri, aflate in competenta Comisiei de Disciplina ,stabilite 

prin Regulamentul Disciplinar ,savarsite de catre antrenori sau sportivi.   

Art.22. Stabileste impreuna cu celelalte Comisii si Colegii cuantumul cotizatiilor, 

taxelor si penalitatilor care se aplica in activitatea F.R.C.F. 

Art.23. Promoveaza masuri de prevenire si combatere a folosirii substantelor 

si/sau a metodelor interzise destinate sa mareasca in mod artificial capacitatea 

fizica a sportivilor sau sa modifice rezultatelor competitiilor ,in concordanta cu 

reglementarile Legii nr.227/6 iunie 2006,privind prevenirea si combaterea 

dopajului in sport,republicata, 

Art.24. Intreprinde masuri pentru prevenirea si combaterea violentei in 

sport,potrivit legii,precum si pentru promovarea spiritului de fair-play si tolerantei 

in activitatea sportive. 

Art.25. Presedintele Colegiului de Antrenori ,sau o persoana desemnata de catre 

acesta,prezinta Adunarii Generale Raportul Anual al Colegiului. 

Art.26.  Asigura toate datele necesare actualizarii site-ului F.R.C.F. 

 

                 III.DISPOZITII FINALE 

Art.27. Colegiul Central al Antrenorilor isi desfasoara activitatea pe durata unui 

mandat,care incepe la data validarii in functie a Presedintelui acesteia si se 

incheie la data urmatoarei Adunari Generale de  Alegeri. 



Art.28. Rezolvarea operativa a  sarcinilor Colegiului Central al Antrenorilor este 

asigurata de Presedintele acesteia. 

Art.29. Revocarea din functie a membrilor Colegiului se face astfel: 

-de catre Biroul Federal pentru Presedinte ,la propunerea Secretarului General. 

-de catre Presedintele Colegiului ,cu aprobarea Biroului Federal,pentru ceilalti 

membrii ai Colegiului.  

Art.30. Presedintele Colegiului are dreptul sa propuna completarea locurilor 

ramase vacante,supunand propunerile spre validare Biroului Federal. 

Art.31. Pentru  aceste cazuri de revocare este absolut necesar ca propunerea 

respectiva sa fie insotita de motivarea in scris a acestei decizii de catre persoana 

care a formulat-o. 

Art.32. Colegiul Central al Antrenorilor se intruneste ori de cate ori este nevoie,la 

solicitarea Presedintelui de Colegiu sau a Secretarului General. 

Art.33. Orice sedinta a Colegiului de Antrenori este statutara numai in prezenta a 

jumatate plus unul din totalul membrilor sai. 

Art.34.Convocarea sedintelor Colegiului se efectueaza de Presedintele 

acestuia,prin orice mijloc de comunicare,stabilit cu acordul membrilor. 

Art.35. Orice membru care absenteaza nemotivat de la doua sedinte consecutive 

fixate si anuntate,se soldeaza cu excluderea respectivului din Colegiu. 

Art.36. Sedintele trebuie sa cuprinda o tematica precisa ,adusa la cunostinta 

membrilor,odata cu anuntarea datei si a locului de desfasurare. 

Art.37. Ordinea de zi a sedintei va cuprinde: 

-apelul celor convocati 

-verificarea legalitatii intrunirii 



-prezentarea concluziilor si masurilor stabilite,consemnate in procesul verbal al 

precedentei sedinte si evaluarea modului in care au fost indeplinite 

-abordarea tematicii propuse 

-propuneri,discutii,concluzii 

Art.38. Toate sedintele vor fi consemnate in registrul de procese verbale al 

Colegiului Central al Antrenorilor. 

Art.39. Prezentul Regulament de organizare si functionare a fost aprobat de Biroul 

Federal al Federatiei Romane de Culturism si Fitness in sedinta din data de 

………………. ,desfasurata la …………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                           



                          STATUTUL ANTRENORULUI-drepturi si obligatii 

I. DISPOZITII GENERALE. 

Art.40. Antrenorul este persoana atestata pe baza diplomei de licenta, a 

diplomei de absolvire sau a certificatului de absolvire care asigura pregatirea 

sportiva in forma organizata. 

Art.41. Antrenorul isi asuma responsabilitatea profesionala asupra activitatii 

desfasurate in cadrul careia realizeaza selectia,initierea,pregatirea sau 

perfectionarea sportivilor. 

Art.42. Promovarea antrenorilor la un nivel superior se face la cererea 

persoanei interesate,adresata F.R.C.F.,cu respectarea criteriilor prevazute 

pentru fiecare nivel de antrenor . 

C.N.F.P.A.,unitatea in subordinea A.N.S.T.,organizeaza examenele de 

promovare in niveluri superioare de clasificare a antrenorilor,in colaborare cu 

F.R.C.F. 

Art.43. Pentru rezultate de exceptie in activitate,indiferent de nivelul de 

clasificare,la propunerea F.R.C.F.,antrenorul poate primi titlul onorific de 

“Antrenor Emerit” in baza criteriilor elaborate si aprobate prin ordin al 

Presedintelui A.N.S.T.,in conditiile legii. 

 

Art. 44.  DREPTURILE ANTRENORULUI 

- Sa fie nominalizat de catre F.R.C.F. in propriile comisii si colective 

tehnice,potrivit competentei profesionale. 

- Sa faca parte din organisme interne si internationale de specialitate,sa 

participe la consfatuiri ,cursuri si conferinte nationale si internationale de 

specialitate. 

-  Sa primeasca premii,prime,titluri si distinctii in conditiile legii. 



- Sa fie nominalizati de catre F.R.C.F. in calitate de antrenori ai loturilor 

nationale,urmare a competentei profesionale. 

- Sa fie alesi in structurile de conducere a F.R.C.F. 

- Antrenorul nominalizat ca si conducator de delegatie la o competitie 

internationala si selectionerul de lot ,au dreptul de a lua decizii la fata locului 

in ce priveste participarea sportivilor in competitie ,cu acordul acestora,daca 

acestea sunt in interesul F.R.C.F. Acestia vor fi direct raspunzatori pentru 

deciziile luate la fata locului. 

- F.R.C.F. va sustine financiar participarea antrenorilor si sportivilor la 

Campionatele Europene si Campionatele Mondiale cu obiectiv de clasificare pe 

locurile 1-3. 

- Antrenorul are dreptul sa se adreseze organelor superioare din cadrul  

A.N.S.T., cat si a celor de justitie  sau oricarui for competent,daca considera ca 

au fot prejuduciati in drepturile lor. 

- Antrenorul are dreptul de a propune modificari ale regulamentelor  comisiilor 

si colegiilor F.R.C.F. 

 

    

Art.45. OBLIGATIILE  ANTRENORILOR 

      -Sa stabileasca masurile pe care le considera necesare pentru buna 

desfasurare a procesului de pregatire a sportivilor in vederea ridicarii nivelului 

valoric al acestora.  

      -Sa realizeze pregatirea sportivilor in acord cu cerintele strategice ale F.R.C.F. 

      -Sa manifeste initiative in selectionarea si depistarea tinerelor talente pentru 

inalta performanta. 



      -Sa contribuie prin sugestii,propuneri si initiative la imbunatatirea metodicii  

antrenamentelor in culturism si fitness. 

   -Sa respecte drepturile ,demnitatea si valoarea fiecarui sportiv sau oficial ,fara 

deosebire de rasa,de nationalitate,de religie ,de sex,de opinie. 

   -Sa promoveze spiritul de fair-play ,sa combata fenomenul de dopaj si actiunile 

de violenta. 

   -Sa participe periodic la una din formele de perfectionare organizate . 

   -Sa cunoasca si sa respecte Regulamentele si Statutul  F.R.C.F. 

   -Antrenorii nominalizati ca si delegati oficiali in delegatiile participante la 

competitiile internationale si selectionerul de lot,au obligatia de a trata toti 

sportivii in mod egal,indiferent de apartenenta lor la cluburile din tara. 

   -Antrenorii nominalizati ca si delegati oficiali la competitiile internationale ,au 

obligatia de a prezenta in prima sedinta de Birou Federal un raport al desfasurarii  

competitiei  la care a participat in aceasta calitate.  

   -Antrenorii delegati in loturile  nationale si selectionerul de lot, isi asuma 

raspunderea participarii fiecarui sportiv in competitia respectiva. 

   -Antrenorii au obligatia de a cunoaste toate criteriile de participare si inscriere in 

competitiile interne si internationale ale sportivilor ,criterii de varsta,de greutate 

si inaltime ale categoriilor , precum si  echipamentul regulamentar de competitie. 

   -Antrenorii ai caror sportivi se vor prezenta la competitiile oficiale ale F.R.C.F. 

fara echipament regulamentar vor fi sanctionati conform prevederilor 

Regulamentului Disciplinar al F.R.C.F. 

                               II.DISPOZITII  FINALE 

 

Art.46. Incalcarea de catre antrenori a Statutului si Regulamentelor F.R.C.F. 

,constituie abateri disciplinare. 



Art.47. Abaterile disciplinare ale antrenorilor se sanctioneaza potrivit 

Regulamentului de Disciplina al F.R.C.F. 

Art.48. Impotriva sanctiunii disciplinare acordate,antrenorul poate face 

contestatie in termen de 15 zile de la comunicarea acesteia,la organul ierarhic 

superior celei care i-a acordat-o. 

 Art.49. Prevederile prezentului Statut se aplica tuturor antrenorilor in 

activitate. 
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