Drepturile si obligatiile antrenorului
I.Conform HG Nr343/30.03.2012 care reglementeaza Statutul antrenorului la
Art. 13, pentru activitatea depusă antrenorul beneficiază de drepturi salariale şi
alte drepturi, stabilite potrivit dispoziţiilor legale în vigoare si conform Art 14 si
Art 15 are urmatoarele drepturi si obligatii:
Art. 14 Antrenorul are următoarele drepturi:
a) să fie promovat la niveluri superioare de clasificare în raport cu pregătirea
profesională, cu rezultatele obţinute sau cerinţele structurii sportive, în condiţiile
legii;
b) să beneficieze de condiţii corespunzătoare de muncă şi protecţie socială, în
condiţiile legii;
c) să fie nominalizat de către federaţiile sportive naţionale în propriile
colective tehnice, potrivit competenţei profesionale;
d) să facă parte din organisme interne şi internaţionale de specialitate, să
participe la consfătuiri, cursuri şi conferinţe naţionale şi internaţionale de specialitate;
e) să fie membru în asociaţii profesionale sau organizaţii, în scopul
reprezentării intereselor proprii, perfecţionării pregătirii profesionale şi protejării
statutului antrenorului;
f) să primească premii, prime, titluri şi distincţii, în condiţiile legii;
g) alte drepturi, în condiţiile legii.
Art. 15 Antrenorul are următoarele obligaţii:
a) să fie loial şi devotat profesiei alese;
b) să îşi îndeplinească cu profesionalism obiectivele de performanţă stabilite
de conducerea structurii sportive unde este salariat;
c) să respecte drepturile, demnitatea şi valoarea fiecărui participant la sport
şi să trateze pe toată lumea egal, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de
origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de
avere sau de origine socială;
d) să respecte statutul şi regulamentele federaţiei sportive naţionale în care
îşi desfăşoară activitatea;
e) să realizeze selecţia, iniţierea, pregătirea şi perfecţionarea tinerelor talente
pentru sportul de performanţă;

f)să aplice în procesul de antrenament linia metodică şi cerinţele stabili- te de
federaţia sportivă naţională în care îşi desfăşoară activitatea;
g) să promoveze spiritul de fair-play, să combată fenomenul de dopaj şi
acţiunile de violenţă în ramura de sport în care îşi desfăşoară activitatea;
h) să cunoască şi să respecte normele de securitate, de protecţie şi de igienă
a muncii;
i) să participe periodic la una dintre formele de perfecţionare organiza-te,
pentru a fi la curent cu cerinţele şi dezvoltarea ramurii sportive;
j) alte obligaţii prevăzute în contractul individual de muncă.
II.In Capitolul VI din STATUTUL antrenorului referitor la - Evaluarea şi
aprecierea activităţii antrenorului, sunt prevazute in articolele 16,17 si 18
recompense şi sancţiuni dupa cum urmeaza:
Art.16 Evaluarea şi aprecierea activităţii antrenorului se fac de către structura
sportivă în care îşi desfăşoară activitatea, în conformitate cu reglementările
interne şi legislaţia în vigoare.
Art.17.1 Antrenorul cu rezultate deosebite în activitatea sportivă poate primi
de la structurile sportive în care îşi desfăşoară activitatea premii şi alte recompense materiale, în conformitate cu reglementările interne şi legislaţia în
vigoare.
17.2.Structurile sportive în care îşi desfăşoară activitatea antrenorii pot
stabili şi alte forme de recompense pentru merite deosebite în activitate, în
condiţiile legii.
Art. 18 Încălcarea de către antrenor a prezentului statut, a regulamentelor
federaţiilor sportive naţionale, a regulamentelor structurilor sportive în care îşi
desfăşoară activitatea, a obligaţiilor contractuale şi altor reglementări se
sancţionează în condiţiile legii.
III.FR.Haltere doreste sa precizeze anumite responsabilitati ale antrenorilor
desemnati de Biroul Federal sa pregateasca loturi si reprezentative olimpice si
nationale, cat si in participarea la competitii astfel:
a) antrenorii care provin de la structurile sportive afiliate, desemnati de BF sa
activeze la unul din loturi sau centre de pregatire ale federatiei, trebuie sa fie
parte a unui Contract de activitate voluntara pe o perioada determinata, cu
FR.Haltere la nivelul lotului respectiv;
b) antrenorul de lot trebuie respecte in mod deosebit regulamentele ANS,
FRH,IWF,EWF,COSR,CIO, sa rezolve in limita pisibilitatilor orice problema de
functionalitate aparuta in tara sau in strainatate si sa organizeze armonios activitatea la nivel de lot sau reprezentativa;
c) sa comunice permanent cu federatia, cu structurile de unde provin sportivii

antrenorii lor de club si parintii lor, cand este cazul pentru rezolvarea diferitelor
situatii, sa faca sesizari si rapoarte;
d) sa lupte impotriva dopajului, sa urmareasca permanent starea medicosportiva si sa solicite sprijin in rezolvarea problemelor de sanatate ale sportivilor;
e) sa permita accesul la educatie si informare, sa incurajeze studiul,
atentionand la aparitia problemelor scolare;
f) sa administreze cu responsabilitate sumele banesti si documentele primite
in desfasurarea actiunilor si sa intocmeasca actele necesare deconturilor
actiunilor la federatie (legate de transport, cazare ,hrana, medicatie, diurna,etc);
g) sa intocmeasca documentele de planificare a pregatirii, si evidenta
antrenamentelor, conform liniei metodice trasate de federatie cat si cele de
analiza si de realizare a obiectivelor
h) sa aiba o tinuta morala adecvata si sa contribuie la educatia sportivilor in
toate planurile, sa promoveze respectul, fair – playul si nonviolenta;
i) responsabilitatea civila, disciplunara, materiala sau penala, daca este cazul
este stabilita de Statut, regulamente, reglementari si legile in vigoare.

