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LaLiga și LPF România își extind cooperarea până în 2024 
 
Cele două ligi au înnoit pentru o perioadă de trei ani acordul semnat în 2017, cu scopul de a 
aprofunda colaborarea în chestiuni precum formarea, internaționalizarea, noile tehnologii, 
dar și integritatea și securitatea. 
 

3 iunie 2021 – LaLiga și LIGA PROFESIONISTĂ DE FOTBAL (LPF) din România au prelungit 

acordul semnat inițial în 2017 pentru o perioadă de încă trei ani, care va lega ambele 

competiții până în iunie 2024. 

Acordul urmărește să dea continuitate relației strânse pe care au menținut-o cele două 

organizații în ultimii ani, care participă în mod egal la creșterea durabilă a fotbalului în 

România și în Spania, grație canalelor de comunicare care permit crearea și schimbul de 

informații, precum și colaborarea tehnică, financiară și instituțională. 

LaLiga și LPF încearcă să facă un pas mai departe, iar prima acțiune de înnoire a acordului va 

fi o pregătire online pentru cluburile românești din prima și a doua divizie, dezvoltată de LaLiga 

Business School. 

Programul de formare „Atelierul despre oportunități de venituri din soluțiile digitale, de 

comunicare și de marketing în fotbalul profesionist” va consta într-un total de 5 sesiuni, cu o 

sesiune pe lună din august până în decembrie 2021, unde atât profesioniștii din LaLiga, cât și 

cluburile lor, vor discuta diverse subiecte precum comunicarea corporativă, strategia digitală 

și implicarea fanilor sau atragerea și activarea sponsorizărilor. 

Documentul include și alte oportunități de colaborare, care variază de la lupta împotriva 

pirateriei audiovizuale sau creșterea prezenței mărcii la nivel internațional, până la 

implementarea strategiilor BI și Business Analytics, trecând prin promovarea inițiativelor de 

luptă împotriva rasismului și xenofobiei sau promovarea fotbalului încă de la bazele lui. 

„Echilibrul competiției la nivel european trebuie să fie o prioritate pentru toate ligile. Datorită 

continuității acestui acord cu LPF, LaLiga își manifestă toată disponibilitatea pentru a ajuta 

fotbalul românesc să crească în continuare ”, a declarat Javier Tebas, președintele LaLiga. 

„Suntem foarte mândri să înnoim acordul cu LaLiga pentru a aprofunda schimbul de soluții de 

dezvoltarea și profesionalizare a fotbalului. Ca primă acțiune, LaLiga va oferi cluburilor 

românești pregătire în aspecte cheie ale industriei sportive, din partea celor mai buni 

profesioniști ai săi. LaLiga și cluburile sale sunt un punct de reper pentru noi și vreau să 

mulțumesc ligii spaniole și mai ales președintelui său pentru efortul și amabilitatea de a 

contribui la creșterea fotbalului în România ”, a declarat Robert Pongracz, vicepreședinte LPF. 
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Informații despre LaLiga 

LaLiga este o organizație globală, inovatoare și responsabilă din punct de vedere social, lider 

în sectorul activităților din timpul liber și al divertismentului.  

Este o asociație sportivă privată, formată din cele 20 de cluburi de fotbal profesioniste din 

LaLiga Santander și 22 din LaLiga SmartBank, responsabilă cu organizarea competițiilor 

profesionale și naționale de fotbal.  

În sezonul 2019/2020, LaLiga a ajuns la 2,8 miliarde de oameni din întreaga lume.  

Având sediul în Madrid (Spania), este prezentă în 41 de țări prin intermediul a 11 birouri și 44 

de delegați.  

Asociația își desfășoară acțiunea socială prin Fundația sa și este prima ligă profesionistă de 

fotbal din lume care organizează o competiție pentru jucătorii de fotbal cu dizabilități 

intelectuale: LaLiga Genuine Santander. 

 

 

Informații despre LPF 

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) este o structură sportivă a tuturor cluburilor profesioniste 

din România care evoluează în primul eșalon fotbalistic, numit Liga 1. 

Ediția 2021/2022 va fi cea de-a 104-a a Campionatului Național al Ligii 1.  

Drepturile de televizare ale Ligii 1 valorează 28 de milioane de euro net pentru fiecare sezon, 

iar principalul sponsor este Casa Pariurilor, o firmă premium de pariuri și jocuri. 

Sediul Ligii Profesioniste de Fotbal se află în București. Capitala României rămâne principalul 

pol de interes, de comunicare și de decizie al fotbalului românesc. 
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