
 

PROIECTUL SPORTIV AL A.F.C.HERMANNSTADT 

PENTRU SEZONUL COMPETITIONAL 2022-2023 

- Liga I România – 
 

                                             

1. CINE SUNTEM? 

Asociația Fotbal Club (A.F.C.) Hermannstadt reprezintă pe harta 

fotbalistică a Romaniei municipiul Sibiu, burgul medieval din inima 

Transilvaniei, cunoscut drept Capitala Culturală a Europei in 2007. 

Înființat în 2015, clubul a promovat în numai trei ani în prima ligă și a 

jucat, in 27 mai 2018, finala Cupei Romaniei la fotbal. La sfârșitul 

ediției 2020-2021 echipa a retrogradat in Liga 2, dar a reușit să revină 

în primul eșalon anul acesta după un parcurs de excepție. Am 

terminat ultimele zece meciuri fără înfrângere, am acumulat cel mai 

mare numar de puncte în play-off și am obținut promovarea directă 

în Liga 1. 

 

2. ÎN CE CADRU FUNCȚIONĂM ? 

A.F.C. Hermannstadt este persoană juridică de drept privat, fără scop 

patrimonial, apolitică. Suntem organizați și functionăm în baza 

prevederilor OG nr. 26/2000, a celorlalte acte normative în vigoare și 

a prevederilor statutare. A.F.C Hermannstadt este formată din 

totalitatea membrilor, persoane fizice sau juridice, din țară sau din 

strainatate, ce pot avea calitatea de membri asociați, membri 

cotizanți și membri de onoare. 

 

 

 



 
 

3. CE VREM SA REALIZAM? 

 

Obiectivul nostru pentru sezonul 2022-2023 îl reprezintă menținerea 

echipei pe prima scenă fotbalistică a țarii și clasarea la sfârșitul 

sezonului competițional pe unul din locurile 8-10. 

 

4. PE CE NE BAZAM? 

 

a. Un staff tehnic tânăr și motivat pentru performanță, 

format din: 

- Dănuț Coman - Președinte executiv. Dl Coman a câștigat, ca 

președinte executiv de club, titlul de Campion Național al 

României cu echipa Astra Giurgiu. Este unul dintre principalii 

artizani ai promovării echipei noastre în prima ligă; 

- Radu Neguț - Director sportiv. Dl Neguț are studii de Sports        

Management și Leadership la Johan Cruyff Institute din Barcelona; 

- Marius Măldărășanu - Antrenor. Dl Măldărășanu a avut un 

parcurs remarcabil ca jucator și a reușit cu echipa noastră prima 

promovare în Liga I în calitate de antrenor. 

             b. Un lot valoros de 26 de jucatori, care include un nucleu de 

jucători cu o vastă experiență pe prima scenă fotbalistică a țării, alături de 

mulți jucători tineri și talentați, foști sau actuali componenți ai echipelor 

naționale de tineret ale României. Acest lot urmează să fie adus la nivelul 

cerințelor Ligii I. 

             c. O pepinieră de tinere talente - A.F.C. Hermannstadt are o a doua 

echipă, foarte tânără, în Liga a III-a de fotbal a Romaniei, și mai multe grupe 

de de copiii și juniori. 

 

 



 
 

             d. Un stadion nou la standarde UEFA. Construit în stil britanic, noul 

Stadion Municipal din Sibiu, aflat în faza avansata de execuție, reprezintă 

una dintre cele mai frumoase arene sportive din România, unde se vor 

antrena și vor evolua multe generații de sportivi. Construcția urmează să fie 

finalizată în cursul lunii august 2022, astfel încât echipa să poată juca aici pe 

teren propriu din septembrie. 

 

             e. Un mediu de afaceri puternic și generos. A.F.C Hermannstadt 

reprezintă echipa fanion de fotbal a Sibiului, un important centru economic 

al României, cu un sector de afaceri solid. Suntem, de asemenea, echipa 

reprezentativă a comunității noastre și ne așteptăm să primim sprijinul 

comunității, astfel încât să ne bucurăm împreună de rezultatele ce vor 

urma. 

      5.  CE PUNCTE TARI AVEM? 

Analiza situației noastre actuale are în vedere și o evaluare de tip SWOT, 

axată pe identificarea punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunităților și a 

potențialelor riscuri, pe care le-am identificat astfel: 

 

 



 

 

       5.1 Puncte tari: 

            - existența unui lot valoros de fotbaliști, capabil de performanțe 

ridicate; 

            - staff tehnic profesionist, performant, respectat de echipă; 

            - asigurarea viitorului clubului prin echipa a doua și cea de juniori; 

            - stadion de nivel european; 

            - existența unui nucleu solid de iubitori ai fotbalului în orașul nostru. 

      5.2 Puncte slabe : 

            - avem pierderi financiare care trebuie acoperite, iar susținerea  

              financiară este în acest moment insuficientă.  

      5.3 Oportunități: 

            - putem obține venituri proprii consistente din activități 

neexploatate sau exploatate insuficient în acest moment: reclamă, 

publicitate, vânzare de echipament sportiv și materiale promoționale; 

            - potențial mare de atragere de sponsori: companiile private din 

Sibiu au putere financiară mare; 

 



 
    5.4 Riscuri: 

          - scăderea numarului de practicanți ai sportului, în general, în 

Romania și implicit plafonarea sau chiar regresul activităților sportive, în 

principal datorită lipsei de susținere la nivelul centrelor de copii și juniori;  

          - prezența scăzută a publicului la evenimentele sportive. 

    

6. CARE ESTE SITUATIA FINANCIARĂ ACTUALĂ? 

  

 6.1 Cheltuieli  fixe sezon competitional 2022-2023 

Echipa I: salarii, chirii 2.250.000 euro 

Echipa II si juniori 120.000 euro 

Contributiile la Stat aferente salariilor  390.000 euro 

Prime de joc si de obiectiv 280.000 euro 

Cheltuieli competitii si echipament 480.000 euro 

TOTAL COSTURI sezon 2022-2023 3.520.000 euro 

   

6.2 Contracte de sponsorizare existente 

Actualii sponsori ai echipei sunt:  Terra Building, Apollo, Natur house, 

Biotechnik, Prodal 94, Kuka Automatizare, Kindred London Ltd, Green Grid 

si Incorso Consult, UNIBET, Vlad Cazino, SamTrans, Palplast, Bramac. 

 

Partener: Primăria Municipiului Sibiu 

  7. CE VIZIBILITATE AVEM? 

 

Impactul pozitiv și reputația bună a A.F.C. Hermannstadt se regăsesc și pe 

rețelele de socializare, pe care înregistrăm în prezent: 



 
- Peste 40.000 urmaritori pe pagina oficiala de Facebook; 

- Impact organic record atins – aproximativ 900.000 persoane;  

- Canalul oficial Youtube – peste 300.000 vizionari, peste 2.000 abonati; 

- Peste 250.000 de telespectatori , la nivel național, care urmaresc 

transmisiunile live de pe canalele de sport unde se difuzeaza meciurile 

din Liga 1. 

 

 8.CE VĂ OFERIM? 

 8.1 Promovare pe canalele de socializare ale clubului nostru + reclama ( 

banner) pe stadion + evenimente speciale, organizate sub sigla si patronajul 

sponsorului, cu participarea echipei si a staff-ului + oportunitate prezenta 

sigla sponsor oficial pe echipamentul oficial al clubului ( simulare 3D 

@cerere ); 

8.2 Promovare pe canalele de socializare ale clubului nostru, plus bannere 

pe Stadionul Municipal Sibiu, plus evenimente speciale, organizate sub sigla 

si patronajul sponsorului, cu participarea echipei si a staff-ului – tip barter. 

9. CONTACT 

Tel.: 0726 726626 

e-mail: info@fchermannstadt.ro, fchermannstadt@yahoo.com  

SIBIUL ARE FOTBAL! SIBIUL ARE FCH! 
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