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PREAMBUL
În conformitate cu articolele 7bis(4), 50(1) şi 50(1bis) din Statutul UEFA, a fost adoptat următorul
Regulament.

Partea I

Prevederi cu caracter general

Articolul 1 – Domeniul de aplicare
1 Prezentul Regulament se aplică ori de câte ori se face referire la acesta în mod expres în regulamentul
după care se desfăşoară competiţiile de club organizate sub egida UEFA (denumite în prezentul
competiţiile de club UEFA).
2 Prezentul Regulament are rolul de a stabili drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile tuturor părţilor
implicate în sistemul UEFA de licenţiere a cluburilor (Partea a II-a) şi, în special:
a) cerinţele minime care trebuie îndeplinite de o asociaţie membră UEFA pentru a funcţiona ca licenţiator
pentru cluburile sale, precum şi procedurile minime ce trebuie urmate de licenţiator pentru evaluarea
criteriilor de licenţiere (Capitolul 1);
b) definiţia solicitantului de licenţă şi a licenţei pentru participarea la competiţiile de club UEFA (Capitolul
2);
c) criteriile minime - sportive, de infrastructură, de personal şi administraţie, juridice şi financiare, care
trebuie îndeplinite de un club pentru a i se acorda de către o asociaţie membră UEFA, licenţa necesară în
vederea participării la competiţiile de club UEFA (Capitolul 3);
3 Prezentul Regulament are, de asemenea, rolul de a stabili drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile
tuturor părţilor implicate în procesul UEFA de monitorizare a cluburilor (Partea a III-a), cu scopul
îndeplinirii obiectivelor UEFA legate de fairplay-ul financiar şi, în special:
a) rolul şi atribuţiile Corpului de control financiar al cluburilor din cadrul UEFA, procedurile minime care
trebuie derulate de licenţiator în cadrul procesului de evaluare a îndeplinirii cerinţelor de monitorizare a
cluburilor, precum şi responsabilităţile cluburilor licenţiate în cadrul competiţiilor de club UEFA (Capitolul
1);
b) cerinţele privind monitorizarea care trebuie îndeplinite de cluburile licenţiate calificate pentru
competiţiile de club UEFA (Capitolul 2).
Articolul 2 - Obiectivele
1 Prezentul Regulament are următoarele obiective:
a) promovarea şi îmbunătăţirea continuă a standardelor privitoare la toate aspectele legate de fotbal în
Europa şi acordarea unei atenţii prioritare formării tinerilor jucători care activează în cadrul cluburilor;
b) asigurarea unui nivel adecvat de management şi organizare pentru fiecare club;
c) adaptarea infrastructurii sportive a cluburilor în vederea asigurării dotărilor necesare şi adecvate pentru
jucători, public şi mass-media, precum şi a unui nivel adecvat de siguranţă;
d) protejarea integrităţii şi asigurarea desfăşurării corespunzătoare a competiţiilor de club UEFA;
e) promovarea efectuării de analize comparative ale criteriilor financiare, sportive, juridice, de personal şi
administraţie şi de infrastructură, la nivelul cluburilor din Europa.

2 În plus, Regulamentul are ca scop asigurarea fairplay-ului financiar în cadrul competiţiilor de club UEFA
şi, în special:
a) îmbunătăţirea capacităţilor economice şi financiare ale cluburilor, prin sporirea transparenţei şi
credibilităţii acestora;
b) acordarea importanţei cuvenite protecţiei creditorilor şi verificarea achitării la timp de către cluburi a
datoriilor către angajaţi, asigurările sociale/autorităţile fiscale şi către alte cluburi;
c) introducerea unui nivel mai ridicat de disciplină şi raţionalitate în privinţa resurselor financiare ale
cluburilor de fotbal;
d) încurajarea cluburilor să funcţioneze în baza veniturilor proprii;
e) încurajarea cheltuirii responsabile în vederea obţinerii de beneficii pe termen lung pentru fotbal;
f) protejarea pe termen lung a viabilităţii şi durabilităţii fotbalului de club în Europa.
Articolul 3 - Definiţiile termenilor
1 În prezentul Regulament, se aplică următoarele definiţii ale termenilor:
Proceduri de administrare judiciară

Proces voluntar sau obligatoriu care poate fi utilizat ca alternativă la
lichidarea unei entităţi, cunoscut şi sub denumirea de intrare în
administrare judiciară. Gestiunea activităţii curente a entităţii
plasate sub administrare judiciară poate fi realizată de
administratorul judiciar, în numele creditorilor.

Agent/Intermediar

O persoană fizică sau juridică autorizată care, în schimbul unui
onorariu sau în mod gratuit, reprezintă jucătorii şi/sau cluburile în
cadrul negocierilor vizând încheierea unui contract de muncă sau
reprezintă cluburile în cadrul negocierilor vizând încheierea unui
acord de transfer.

Proceduri convenite

Într-un angajament de îndeplinire a procedurilor convenite, un
auditor este angajat să efectueze acele proceduri de natura
auditului asupra cărora au convenit auditorul, entitatea şi orice terţe
părţi relevante şi să raporteze constatările efective. Destinatarii
raportului trebuie să-şi formuleze propriile concluzii pe baza
raportului întocmit de auditor. Raportul este adresat numai acelor
părţi care au convenit asupra procedurilor care trebuie efectuate,
deoarece alte părţi, necunoscând motivele procedurilor, pot
interpreta eronat rezultatele.

Entitate asociată

O entitate, inclusiv o entitate fără personalitate juridică, precum un
parteneriat, în cadrul căreia investitorul are o influenţă semnificativă
şi care nu este nici o filială, nici o participaţie în cadrul unei asocieri
în participaţie.

Informaţii referitoare la pragul de
rentabilitate

Informaţii financiare care trebuie calculate şi reconciliate cu
situaţiile financiare auditate şi cu înregistrările contabile aferente,
pe care cluburile trebuie să le depună în scopul evaluării respectării
cerinţelor privind pragul de rentabilitate.

Aplicaţia IT CL/FFP

Aplicaţie IT dezvoltată de UEFA în scopul colectării de informaţii de
la solicitanţii de licenţă/cluburile licenţiate şi partajării de informaţii
cu licenţiatorii cu privire la cluburile afiliate, în cadrul implementării,

evaluării şi aplicării prezentului Regulament.
Criterii de licenţiere

Cerinţe care trebuie îndeplinite de solicitantul de licenţă în vederea
acordării licenţei, grupate în cinci categorii (sportive, de
infrastructură, de personal şi administraţie, juridice şi financiare).

Standard de calitate pentru
licenţierea cluburilor

Document care defineşte cerinţele minime pe care trebuie să le
îndeplinească licenţiatorii pentru a derula procesul de licenţiere a
cluburilor.

Cerinţe de monitorizare a cluburilor

Cerinţe care trebuie îndeplinite de un club licenţiat care s-a calificat
pentru o competiţie de club UEFA.

Control

Puterea de a stabili politicile financiare şi de funcţionare ale unei
entităţi, astfel încât să se obţină beneficii din activitatea derulată de
aceasta. Controlul poate fi dobândit prin deţinerea de acţiuni, prin
statut sau prin contract.

Costuri de achiziţionare a
drepturilor de legitimare a
jucătorului

Sumele angajate şi/sau plătite pentru achiziţionarea drepturilor de
legitimare a unui jucător, excluzând orice perfecţionare internă sau
alte costuri. Acestea includ:
 indemnizaţia de transfer, inclusiv compensaţia de formare
şi contribuţia de solidaritate, angajată şi/sau plătită către un
alt club de fotbal şi/sau terţă parte pentru obţinerea
jucătorului;
 onorariile agenţilor/intermediarilor; şi
 alte costuri directe cu achiziţia drepturilor de legitimare a
unui jucător, de exemplu, impozite pe indemnizaţia de
transfer.

Dată limită pentru depunerea
cererii la licenţiator

Data până la care licenţiatorul le cere solicitanţilor de licenţă să
depună toate informaţiile relevante pentru cererea de acordare a
licenţei.

Eveniment sau situaţie de
importanţă economică majoră

Un eveniment sau o situaţie considerat(ă) semnificativ(ă) pentru
situaţiile financiare ale entităţii(-ilor) care efectuează raportarea şi
care ar implica o prezentare diferită (nefavorabilă) a rezultatelor
activităţii, a situaţiei financiare şi a activelor nete ale acesteia(-ora),
dacă ar fi survenit pe durata perioadei precedente de raportare sau
în timpul perioadei interimare.

Informaţii financiare prognozate

Informaţii cu privire la rezultatele financiare şi situaţia financiară a
clubului estimate pentru perioadele de raportare care se încheie în
anii următori începerii competiţiilor de club UEFA (perioadele de
raportare T+1 şi ulterioare).

Autoritate guvernamentală

Orice formă de autoritate guvernamentală, precum agenţii
guvernamentale, departamente guvernamentale şi organe similare,
activând la nivel local sau naţional.

Grup

O societate mamă şi toate filialele sale. O societate mamă este o
entitate care are una sau mai multe filiale. O filială este o entitate,
inclusiv o entitate fără personalitate juridică, precum un parteneriat,
care este controlată de o altă entitate (cunoscută ca societate
mamă).

Plăţi aferente
imagine

drepturilor

de

Sume datorate angajaţilor (direct sau indirect) în legătură cu
contractele încheiate cu un solicitant de licenţă/club licenţiat cu
privire la dreptul de utilizare a imaginii sau reputaţiei acestora în
cadrul unor activităţi legate sau nu de fotbal.

Perioadă interimară

Perioadă de raportare financiară mai scurtă decât un an financiar
complet. Nu este obligatoriu să fie o perioadă de şase luni.

Standarde Internaţionale de
Raportare Financiară (IFRS)

Standarde şi interpretări adoptate de Consiliul pentru Standarde
Internaţionale de Contabilitate (IASB). Acestea cuprind:
 Standardele Internaţionale de Raportare Financiară;
 Standardele Internaţionale de Contabilitate şi
 Interpretările emise de Comitetul pentru interpretarea
standardelor internaţionale de raportare financiară (IFRIC)
sau de fostul Comitet permanent pentru interpretări (SIC).

Control comun

Exercitarea în comun a controlului, convenită prin contract, asupra
unei activităţi economice, aplicabilă numai atunci când pentru
deciziile strategice privind operaţiunile financiare şi funcţionarea
activităţii este necesar acordul unanim al părţilor care exercită
controlul (partenerii).

Asociere în participaţie

Relaţie contractuală în baza căreia două sau mai multe părţi
derulează o activitate economică făcând obiectul controlului comun.

Personal cheie de conducere

Persoane cărora le revin autoritatea şi responsabilitatea planificării,
coordonării şi controlului activităţii unei entităţi, în mod direct sau
indirect, precum directorul (executiv sau nu) al entităţii.

Licenţă

Certificat acordat de licenţiator, care confirmă îndeplinirea de către
solicitantul de licenţă a tuturor criteriilor minime, în cadrul procedurii
de admitere în vedere participării la competiţiile de club UEFA.

Solicitant de licenţă

Persoană juridică care solicită licenţa şi este pe deplin şi exclusiv
responsabilă de echipa de fotbal care participă la competiţiile de
club naţionale şi internaţionale.

Club licenţiat

Solicitant de licenţă căruia licenţiatorul i-a acordat licenţa.

Sezon de licenţiere

Sezonul UEFA pentru care solicitantul de licenţă a formulat o
cerere de acordare a licenţei/a primit licenţa. Sezonul începe în
ziua următoare termenului de înaintare către UEFA a listei deciziilor
de licenţiere de licenţiator şi se încheie la acelaşi termen, anul
următor.

Licenţiator

Organism care implementează sistemul de licenţiere a cluburilor,
acordă licenţe şi are anumite atribuţii în ceea ce priveşte procesul
de monitorizare a cluburilor.

Lista deciziilor de licenţiere

Lista pe care licenţiatorul o înaintează către UEFA, în formatul
stabilit şi comunicat de administraţia UEFA şi care conţine, printre
altele, informaţii cu privire la solicitanţii de licenţă care au parcurs
procesul de licenţiere şi cărora li s-a acordat sau refuzat licenţa de
către organele de decizie naţionale.

Prag de semnificaţie

Omisiunile sau prezentarea eronată a datelor sau informaţiilor sunt
semnificative în măsura în care ar putea influenţa, în mod individual
sau colectiv, deciziile utilizatorilor informaţiilor, luate în baza
informaţiilor înaintate de club. Pragul de semnificaţie depinde de
amploarea şi natura omisiunii sau prezentării eronate, evaluate în
funcţie de condiţiile sau contextul respectiv. Factorul determinant
poate fi reprezentat de amploarea sau natura datelor sau
informaţiilor sau de ambele elemente.

Criterii minime

Criterii care trebuie îndeplinite de solicitantul de licenţă pentru a
primi licenţa.

Reglementări contabile naţionale

Reglementările contabile şi de raportare, precum şi informaţiile pe
care trebuie să le prezinte entităţile într-o anumită ţară.

Documentaţie de monitorizare

Informaţii financiare (informaţii privind pragul de rentabilitate,
datoriile restante şi informaţii despre club) şi declaraţia de
exactitate şi exhaustivitate a conducerii înaintate licenţiatorului şi
clubului licenţiat prin intermediul aplicaţiei CL/FFP.

Îndatorare netă

Totalul următoarelor solduri:
 împrumuturi nete (adică descoperiri de cont şi împrumuturi,
alte credite, datorii către părţile afiliate minus numerarul şi
echivalentele de numerar);
 soldul net corespunzător transferurilor de jucători (adică
valoarea netă a creanţelor şi datoriilor rezultate din
activitatea de transfer).

Părţi implicate

Orice persoană sau entitate implicată în sistemul UEFA de
licenţiere sau în procesul de monitorizare a cluburilor, incluzând
UEFA, licenţiatorul, solicitantul de licenţă/clubul licenţiat şi orice
persoană fizică implicată în numele acestora.

Parte

O persoană fizică sau juridică.

Proceduri de protecţie a debitorilor

Proceduri derulate conform legislaţiei sau reglementărilor aplicabile
având drept obiectiv protejarea entităţilor debitoare împotriva
creditorilor, salvarea entităţilor aflate în insolvenţă, astfel încât
acestea să îşi poată continua activitatea conform principiului
continuităţii activităţii. Acest proces include procedurile de
administrare judiciară şi alte proceduri de insolvenţă (care pot avea
drept rezultat obţinerea unui acord cu creditorii, declararea
falimentului sau lichidarea).

Entitate/entităţi
raportarea

Un membru afiliat şi/sau o societate comercială sportivă, de fotbal
sau un grup de entităţi sau o altă combinare de entităţi incluse în
perimetrul de raportare, care trebuie să pună la dispoziţia
licenţiatorului informaţiile necesare pentru acordarea licenţei şi
monitorizarea clubului.

care

efectuează

Perioadă de raportare

Perioada de raportare financiară care se încheie la data obligatorie
de închidere a exerciţiului financiar, indiferent dacă acoperă sau nu
un an.

Modificare semnificativă

Un eveniment considerat semnificativ pentru documentaţia
înaintată anterior licenţiatorului şi care ar necesita o prezentare
diferită dacă s-ar fi produs anterior înaintării documentaţiei.

Influenţă semnificativă

Capacitatea de a influenţa, dar nu şi de a controla procesul de luare
a deciziilor cu privire la politicile financiare şi de funcţionare.
Influenţa semnificativă poate fi dobândită prin deţinerea de acţiuni,
prin statut sau prin contract. Pentru evitarea oricăror neclarităţi, se
consideră că o parte sau mai multe părţi subordonate aceleiaşi părţi
care deţine controlul final (cu excepţia UEFA, asociaţiilor membre
UEFA şi ligilor afiliate) are/au o influenţă semnificativă dacă
generează cel puţin 30% din veniturile totale ale unui club licenţiat
la nivelul unei perioade de raportare.

Stadion

Locaţie unde are loc un meci incluzând, fără ca enumerarea să fie
exhaustivă, proprietăţile şi spaţiile învecinate (de exemplu, birourile,
zonele de ospitalitate, centrul de presă şi centrul de acreditare).

Dată obligatorie de închidere a
exerciţiului financiar

Data anuală de referinţă, din punct de vedere contabil, pentru
entitatea care efectuează raportarea.

Informaţii suplimentare

Informaţii financiare care trebuie înaintate licenţiatorului, pe lângă
situaţiile financiare, în cazul în care nu sunt îndeplinite cerinţele
minime de contabilitate şi prezentare a informaţiilor financiare.
Informaţiile suplimentare trebuie prezentate în baza aceloraşi
principii şi politici contabile, folosite pentru situaţiile financiare.
Informaţiile financiare trebuie preluate din aceleaşi surse utilizate
pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale. Dacă este cazul,
datele prezentate în cadrul informaţiilor suplimentare trebuie să
coincidă sau să fie reconciliate cu datele corespunzătoare din
situaţiile financiare.

Facilităţi de antrenament

Locaţia(-ile) unde jucătorii legitimaţi ai unui club se antrenează
şi/sau unde se derulează activităţi de pregătire a juniorilor, în mod
regulat.

2 În prezentul Regulament, masculinul generic utilizat se aplică şi pentru genul feminin.

Partea a II-a Sistemul UEFA de licenţiere a cluburilor
Articolul 4 – Politica de acordare a excepţiilor
Administraţia UEFA poate acorda excepţii de la aplicarea prevederilor Părţii a II-a, în limitele specificate
în Anexa I.

Capitolul 1: Licenţiatorul
Articolul 5 - Responsabilităţi
1 Licenţiatorul este o asociaţie membră UEFA, care răspunde de sistemul de licenţiere a cluburilor.
2 În anumite condiţii, prevăzute în Anexa II, o asociaţie membră UEFA poate delega ligii afiliate
responsabilităţile aferente sistemului de licenţiere a cluburilor. În relaţia cu UEFA, asociaţia membră
UEFA răspunde în continuare de implementarea corectă a sistemului de licenţiere a cluburilor, indiferent
dacă responsabilităţile aferente au fost sau nu delegate.
3 Licenţiatorul răspunde de includerea tuturor prevederilor aplicabile din Partea a II-a a prezentului
Regulament în regulamentul naţional de licenţiere a cluburilor, de traducerea acestuia într-una dintre
limbile oficiale ale UEFA şi de înaintarea acestuia administraţiei UEFA în vederea revizuirii, conform
procedurii definite în Anexa III.
4 În principal, licenţiatorul:
a) înfiinţează o administraţie de licenţiere corespunzătoare, conform prevederilor articolului 6;
b) înfiinţează cel puţin două organe de decizie, conform prevederilor articolului 7;
c) întocmeşte o listă de sancţiuni, conform prevederilor articolului 8;
d) defineşte procesul de bază, conform prevederilor articolului 9;
e) evaluează documentaţia înaintată de cluburi pentru a stabili dacă aceasta este corespunzătoare şi
dacă au fost îndeplinite toate criteriile, respectiv pentru a stabili dacă mai sunt necesare alte informaţii,
conform prevederilor articolului 10;
f) asigură un tratament egal pentru toate cluburile care solicită licenţa şi garantează acestora deplina
confidenţialitate în privinţa tuturor informaţiilor furnizate pe parcursul procesului de licenţiere, conform
prevederilor articolului 11;
g) stabileşte dacă licenţa poate fi acordată.
Articolul 6 – Administraţia de licenţiere
1 Licenţiatorul are obligaţia de a numi un manager de licenţiere care răspunde de administraţia de
licenţiere.
2 Atribuţiile administraţiei de licenţiere includ:
a) conceperea, implementarea şi dezvoltarea sistemului de licenţiere a cluburilor;
b) furnizarea de sprijin organismelor jurisdicţionale de licenţiere, în probleme administrative;
c) asigurarea de asistenţă, consiliere şi monitorizare cluburilor licenţiate în timpul sezonului competiţional;

d) informarea UEFA cu privire la evenimentele care apar după luarea deciziei de acordare a licenţei şi
care constituie modificări semnificative în raport cu informaţiile înaintate anterior licenţiatorului, inclusiv în
ceea ce priveşte modificarea formei juridice sau modificarea structurii juridice a unui grup;
e) funcţionarea ca punct de contact pentru asigurarea schimbului de experienţă cu UEFA şi cu
departamentele de licenţiere ale altor asociaţii membre UEFA.
3 Cel puţin unul dintre membrii personalului sau unul dintre consilierii financiari externi trebuie să aibă
studii financiare şi să posede o diplomă de contabilitate/audit recunoscută de organismul competent la
nivel naţional (de exemplu, asociaţia naţională de profil) sau să aibă o experienţă de mai mulţi ani în
domeniile susmenţionate („recunoaşterea competenţei”).
Articolul 7 – Organismele jurisdicţionale de licenţiere a cluburilor
1 Organismele jurisdicţionale de licenţiere a cluburilor sunt organismul de primă instanţă şi organismul de
apel, care trebuie să fie independente unul faţă de celălalt.
2 Organismul de primă instanţă decide dacă licenţa poate fi acordată solicitantului, pe baza documentelor
înaintate până la termenul stabilit de licenţiator sau dacă licenţa trebuie retrasă.
3 Organismul de apel soluţionează apelurile înaintate în scris şi ia o decizie definitivă în ceea ce priveşte
acordarea sau retragerea licenţei.
4 Apelurile pot fi înaintate doar de:
a) solicitantul de licenţă, împotriva hotărârii de respingere a cererii de acordare a licenţei pronunţată de
organismul de primă instanţă;
b) clubul licenţiat, împotriva hotărârii de retragere a licenţei pronunţată de organismul de primă instanţă
sau
c) licenţiator, prin intermediul organismului competent al acestuia, care trebuie stabilit (de exemplu,
directorul de licenţiere).
5 Organismul de apel ia decizii în baza deciziilor organismului de primă instanţă, respectiv în baza tuturor
probelor furnizate de solicitantul de licenţă sau de licenţiator împreună cu cererea scrisă de apel, până la
termenul limită stabilit.
6 Dacă în statutul unei asociaţii membre UEFA se face referire la un anumit tribunal arbitral, acesta va
decide dacă sistemul de licenţiere a cluburilor intră în jurisdicţia sa. În acest context, se va acorda o
atenţie deosebită termenelor limită pentru participarea la competiţiilor de club UEFA.
7 Membrii organelor jurisdicţionale de licenţiere a cluburilor sunt aleşi sau numiţi, în conformitate cu
statutul asociaţiei membre UEFA, revenindu-le următoarele obligaţii:
a) să îşi exercite atribuţiile ce le revin în mod imparţial;
b) să se abţină în cazul în care există dubii în ceea ce priveşte independenţa lor faţă de solicitantul de
licenţă sau în cazul existenţei unui conflict de interese. În acest sens, independenţa unui membru nu
poate fi garantată în cazul în care acesta sau un membru al familiei acestuia (soţ/soţie, copil, părinte,
frate/soră) este membru, acţionar, partener de afaceri, sponsor sau consultant al solicitantului de licenţă;
c) să nu ocupe simultan funcţia de director de licenţiere;
d) să nu facă parte simultan dintr-un organ judiciar statutar al licenţiatorului;
e) să nu facă parte simultan dintr-un organ executiv al asociaţiei membre UEFA sau al ligii afiliate;

f) să nu facă parte simultan din personalul de conducere al unui club afiliat;
g) să includă, printre membrii săi, cel puţin un avocat calificat şi un expert financiar calificat, deţinând o
calificare recunoscută de un organism profesional naţional competent.
8 Pentru organele jurisdicţionale de licenţiere a cluburilor, cvorumul trebuie să fie de cel puţin trei membri.
În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este decisiv.
9 Organele jurisdicţionale de licenţiere a cluburilor trebuie să îşi desfăşoare activitatea conform regulilor
de procedură stabilite de licenţiator, care, la nivel minim, trebuie să reglementeze următoarele aspecte:
a) termenele limită (de exemplu, termenul limită de depunere etc.)
b) asigurarea respectării principiului egalităţii de tratament
c) reprezentarea (de exemplu, reprezentarea juridică etc.)
d) dreptul la audiere (de exemplu, convocare, audiere)
e) limba oficială (dacă este cazul)
f) termenul limită pentru cereri (de exemplu, calcul, conformitate, întrerupere, prelungire)
g) termenul limită pentru apel
h) efectele apelului (de exemplu, lipsa efectului suspensiv)
i) tipul de probe
j) obligaţia de a prezenta probe (de exemplu, obligaţia de a aduce probe îi revine solicitantului de licenţă)
k) decizia (de exemplu, în scris, cu motivare etc.)
l) temeiul pentru formularea de contestaţii
m) conţinutul şi forma cererilor
n) deliberările/audierile
o) costurile procedurale/taxele administrative/depozitele
Articolul 8 – Lista de sancţiuni
În vederea garantării derulării unui proces corespunzător de evaluare, asociaţiei membre UEFA îi revin
următoarele obligaţii:
a) stabilirea unei liste de sancţiuni în cadrul sistemului de licenţiere a cluburilor, care să fie aplicate în
cazul nerespectării criteriilor menţionate la articolul 16(2), care pot include avertismente, penalizări
financiare, obligaţia de a depune probe sau de a îndeplini anumite condiţii până la un anumit termen etc.
Responsabilitatea stabilirii acestor sancţiuni împotriva solicitanţilor de licenţă/cluburilor licenţiate revine
organelor naţionale competente;
b) aplicarea regulamentului disciplinar naţional în situaţiile de încălcare a regulamentului de licenţiere (de
exemplu, înaintarea de documente false, nerespectarea termenelor, sancţiuni îndreptate împotriva
persoanelor fizice etc.).

Articolul 9 – Procesul de bază
1 Licenţiatorul are obligaţia de a defini procesul de bază pentru verificarea criteriilor şi asigurarea
controlului asupra emiterii de licenţe. Procesul de bază trebuie certificat anual în baza Standardului de
calitate pentru licenţierea cluburilor de un organism independent agreat de UEFA.
2 Derularea procesului de bază începe la termenul stabilit de licenţiator şi se încheie cu înaintarea listei
deciziilor de licenţiere către administraţia UEFA, până la termenul limită comunicat de aceasta.
3 Procesul de bază trebuie să conţină cel puţin următoarele etape cheie:
a) Transmiterea documentaţiei de licenţiere solicitanţilor de licenţă;
b) Returnarea documentaţiei de licenţiere licenţiatorului;
c) Evaluarea documentaţiei de către administraţia de licenţiere;
d) Înaintarea declaraţiei de exactitate şi exhaustivitate, în formă scrisă, către licenţiator;
e) Evaluarea şi luarea deciziei de către organele jurisdicţionale de licenţiere;
f) Înaintarea listei deciziilor de licenţiere către administraţia UEFA.
4 Termenele limită pentru etapele cheie de mai sus trebuie stabilite clar şi comunicate în timp util
cluburilor de către licenţiator.
Articolul 10 – Procedurile de evaluare
Metodele de evaluare sunt definite de licenţiator, excepţie făcând metodele utilizate pentru verificarea
conformităţii cu criteriile financiare, pentru care trebuie urmate procesele de evaluare specifice
menţionate în Anexa IX.
Articolul 11 – Tratamentul egal şi confidenţialitatea
1 Licenţiatorul va asigura tratament egal pentru toţi solicitanţii de licenţă pe parcursul derulării procesului
de bază.
2 Licenţiatorul va garanta solicitanţilor de licenţă deplina confidenţialitate cu privire la toate informaţiile
înaintate pe parcursul procesului de licenţiere. Toate persoanele implicate în procesul de licenţiere sau
numite de licenţiator trebuie să semneze un contract de confidenţialitate înainte de a-şi începe activitatea.

Capitolul 2: Solicitantul de licenţă şi licenţa
Articolul 12 – Definirea solicitantului de licenţă şi a regulii celor trei ani
1 Solicitantul de licenţă poate fi numai un club de fotbal, adică o persoană juridică pe deplin responsabilă
de o echipă de fotbal ce participă la competiţii naţionale şi internaţionale şi care fie:
a) este membru afiliat al unei asociaţii membre UEFA şi/sau al ligii afiliate a acesteia (denumit în
continuare: membru afiliat), fie
b) are o relaţie contractuală cu un membru afiliat (denumit în continuare: societate comercială sportivă,
de fotbal).
2 Calitatea de membru afiliat şi relaţia contractuală (dacă este cazul) trebuie să aibă o durată de cel puţin
trei ani consecutivi în momentul începerii sezonului de licenţiere.
3 Orice modificare a formei juridice sau a structurii juridice a grupului solicitantului de licenţă (incluzând,
de exemplu, modificarea sediului social, a denumirii sau a culorilor clubului sau cesiunea de participaţii
între cluburi) survenită în această perioadă, în scopul facilitării calificării pe criterii sportive, în detrimentul
integrităţii competiţiei şi/sau în scopul primirii licenţei, va fi considerată, în sensul prezentei prevederi,
drept o întrerupere a continuităţii calităţii de membru afiliat sau a relaţiei contractuale (dacă este cazul).
Articolul 13 – Responsabilităţi generale ale solicitantului de licenţă
1 Solicitantul de licenţă are obligaţia de a pune la dispoziţia licenţiatorului:
a) toate informaţiile necesare şi/sau documentele relevante pentru a demonstra îndeplinirea obligaţiilor
legate de licenţiere; şi
b) orice alte documente relevante pentru procesul de luare a deciziei de către licenţiator.
2 Acestea includ informaţii cu privire la entitatea/entităţile care efectuează raportarea şi despre care se
solicită informaţii din domeniul sportiv, al infrastructurii, personalului şi administraţiei, precum şi informaţii
juridice şi financiare.
3 Licenţiatorul trebuie anunţat fără întârziere cu privire la orice eveniment care are loc după înaintarea
documentaţiei de licenţiere către licenţiator şi care atrage o modificare semnificativă a informaţiilor
înaintate anterior (inclusiv modificarea formei juridice sau a structurii juridice a grupului).
Articolul 14 - Licenţa
1 Cluburile care se califică pentru participarea la competiţiile de club UEFA în urma rezultatelor sportive
trebuie să obţină o licenţă emisă de licenţiator, în conformitate cu regulamentul naţional de licenţiere, cu
excepţia situaţiilor în care se aplică prevederile de la articolul 15.
2 Licenţa expiră, fără a fi necesară notificarea prealabilă, la sfârşitul sezonului pentru care a fost emisă.
3 Licenţa nu poate fi transferată.
4 Licenţa poate fi retrasă de către organele jurisdicţionale de licenţiere ale licenţiatorului dacă:
a) nu mai este îndeplinită oricare din condiţiile de acordare a licenţei sau
b) clubul licenţiat îşi încalcă oricare din obligaţiile ce îi revin conform regulamentului naţional de licenţiere
a cluburilor.

5 În momentul în care se are în vedere retragerea licenţei, asociaţia membră UEFA trebuie să informeze
administraţia UEFA cu privire la acest aspect.
Articolul 15 – Acordarea unei permisiuni speciale de participare la competiţiile de club UEFA
1 În cazul în care un club se califică în vederea participării la o competiţie de club UEFA în baza
rezultatelor sale sportive, dar nu a parcurs niciun proces de licenţiere sau a parcurs un proces de
licenţiere inferior/diferit faţă de procesul de licenţiere a cluburilor din divizia superioară în vederea
acordării licenţei de participare la competiţiile de club UEFA, deoarece face parte dintr-o divizie inferioară,
asociaţia membră UEFA la care este afiliat clubul poate solicita, în numele clubului respectiv, aplicarea
extraordinară a sistemului de licenţiere a cluburilor, în conformitate cu Anexa IV.
2 În urma unei astfel de cereri de aplicare extraordinară a sistemului de licenţiere, UEFA poate acorda
clubului în cauză o permisiune specială de participare la competiţia UEFA respectivă, sub rezerva
regulamentului aplicabil competiţiei de club UEFA. O astfel de aplicare extraordinară a sistemului de
licenţiere este valabilă numai pentru clubul şi pentru sezonul în cauză.

Capitolul 3: Criteriile de licenţiere
Articolul 16 – Criterii generale
1 Cu excepţia criteriilor definite la alineatul 2 de mai jos, criteriile definite în acest capitol trebuie
îndeplinite de cluburi pentru acordarea licenţei de participare la competiţiile de club UEFA.
2 Neîndeplinirea criteriilor definite la articolele 22, 23, 26, 35, 35bis, 41 şi 42 nu conduce la refuzarea
licenţei, ci la aplicarea unei sancţiuni stabilite de licenţiator, în conformitate cu lista sa de sancţiuni (A se
vedea articolul 8).

CRITERII SPORTIVE
Articolul 17 – Programul de dezvoltare a sectorului de juniori
1 Solicitantul de licenţă trebuie să deţină un program de dezvoltare a sectorului de juniori, în formă scrisă,
aprobat de licenţiator. Licenţiatorul are obligaţia de a verifica şi evalua implementarea programului de
dezvoltare a sectorului de juniori aprobat.
2 Programul trebuie să acopere cel puţin următoarele domenii:
a) Obiectivele şi strategia privind dezvoltarea sectorului de juniori;
b) Organizarea sectorului de juniori (organigramă, organismele implicate, relaţia cu solicitantul de licenţă,
echipele de juniori etc.);
c) Personalul (tehnic, medical, administrativ etc.) şi calificările minime necesare;
d) Infrastructura disponibilă pentru sectorul de juniori (dotări pentru antrenament şi meci, alte dotări);
e) Resursele financiare (bugetul disponibil, contribuţia solicitantului de licenţă, a jucătorilor sau a
comunităţii locale etc.);
f) Programul de pregătire fotbalistică pentru diverse grupe de vârstă (abilităţi de joc, tehnice, tactice şi
fizice);
g) Programul de instruire cu privire la Legile jocului;
h) Programul de instruire antidoping;
i) Programul de instruire cu privire la integritate;
j) Asistenţa medicală pentru juniori (inclusiv controale medicale);
k) Revizuirea obiectivelor şi obţinerea de feedback în vederea evaluării rezultatelor şi a gradului de
atingere a obiectivelor;
l) Valabilitatea programului (minim trei ani şi maxim şapte ani).
3 Solicitantul de licenţă trebuie să asigure următoarele condiţii:
a) toţi juniorii implicaţi în programul de dezvoltare a sectorului de juniori au posibilitatea de a urma
programele de şcolarizare obligatorie, conform legislaţiei naţionale; şi
b) niciun junior implicat în program nu este împiedicat să continue alt tip de instruire decât cea
fotbalistică.

Articolul 18 – Echipele de juniori
1 Solicitantul de licenţă trebuie să aibă cel puţin următoarele echipe de juniori în cadrul persoanei sale
juridice, al altei persoane juridice incluse în perimetrul de raportare sau al unui club afiliat la persoana sa
juridică:
a) Cel puţin două echipe de juniori în grupa de vârstă 15-21 ani;
b) Cel puţin o echipă de juniori în grupa de vârstă 10-14 ani;
c) Cel puţin o echipă sub 10 ani.
2 Fiecare echipă de juniori, cu excepţia celei cu vârsta sub 10 ani, trebuie să ia parte la competiţii sau
programe oficiale la nivel naţional, regional sau local, recunoscute de asociaţia membră UEFA.
Articolul 19 – Asistenţa medicală pentru jucători
Solicitantul de licenţă trebuie să stabilească şi să aplice o politică prin care toţi jucătorii eligibili pentru
prima echipă să fie supuşi unui control medical anual, în conformitate cu prevederile relevante ale
regulamentelor UEFA privind competiţiile de club.
Articolul 20 – Legitimarea jucătorilor
Toţi jucătorii solicitantului de licenţă, inclusiv juniorii cu vârste de peste 10 ani, trebuie să fie legitimaţi la
asociaţia membră UEFA şi/sau la liga afiliată, în conformitate cu prevederile aplicabile din Regulamentul
FIFA privind statutul şi transferul jucătorilor.
Articolul 21 – Încheierea de contracte scrise cu jucătorii profesionişti
Toţi jucătorii profesionişti ai solicitantului de licenţă trebuie să aibă un contract încheiat în scris cu
solicitantul de licenţă, în conformitate cu prevederile aplicabile din Regulamentul FIFA privind statutul şi
transferul jucătorilor.
Articolul 22 – Probleme privind arbitrajul şi Legile jocului
1 Solicitantul de licenţă trebuie să participe la un eveniment sau întrunire pe teme de arbitraj organizat(ă)
de asociaţia membră UEFA sau în colaborare cu aceasta pe parcursul anului anterior sezonului de
licenţiere.
2 Cel puţin căpitanul primei echipe sau înlocuitorul acestuia şi antrenorul principal sau antrenorul secund
al primei echipe trebuie să participe la acest eveniment sau întrunire.
Articolul 23 - Promovarea egalităţii rasiale şi combaterea discriminării
Solicitantul de licenţă trebuie să stabilească şi să aplice o politică de abordare a problemelor rasiale şi de
discriminare în fotbal, în conformitate cu planul UEFA de combatere a rasismului în 10 puncte, aşa cum
este definit acesta în Regulamentul UEFA privind siguranţa pe stadioane.

CRITERII DE INFRASTRUCTURĂ
Articolul 24 – Stadionul pentru competiţiile de club UEFA
1 Solicitantul de licenţă trebuie să aibă un stadion pe care să se poată desfăşura meciurile din cadrul
competiţiilor de club UEFA, care trebuie să se afle pe teritoriul asociaţiei membre UEFA şi să fie omologat
de aceasta.
2 Dacă solicitantul de licenţă nu este proprietarul stadionului, acesta trebuie să facă dovada încheierii
unui contract în scris cu proprietarul(-ii) stadionului(-oanelor) pe care îl/le va folosi.
3 Este necesar să se garanteze faptul că stadionul(-oanele) poate/pot fi folosit(-e) pentru meciurile din
cadrul competiţiilor UEFA, de pe teren propriu ale solicitantului de licenţă, în sezonul de licenţiere.
4 Stadionul(-oanele) trebuie să îndeplinească cerinţele minime definite de Regulamentul UEFA privind
infrastructura stadioanelor şi să se încadreze cel puţin în categoria a 2-a, conform clasificării UEFA.
Articolul 25 – Facilităţile de antrenament - Disponibilitate
1 Solicitantul de licenţă trebuie să aibă facilităţi de antrenament disponibile pe tot parcursul anului.
2 Dacă solicitantul de licenţă nu este proprietarul facilităţilor de antrenament, acesta trebuie să facă
dovada încheierii unui contract în scris cu proprietarul(-ii) facilităţilor de antrenament.
3 Este necesar să se garanteze faptul că facilităţile de antrenament pot fi utilizate de toate echipele
solicitantului de licenţă în sezonul de licenţiere, ţinându-se cont de programul de dezvoltare a sectorului
de juniori.
Articolul 26 – Facilităţile de antrenament – Infrastructura minimă
Infrastructura minimă a facilităţilor de antrenament trebuie să includă facilităţi exterioare şi interioare,
vestiare şi un cabinet medical.

CRITERII DE PERSONAL ŞI ADMINISTRAŢIE
Articolul 27 – Secretariatul clubului
Solicitantul de licenţă trebuie să aibă angajat suficient personal calificat de secretariat, care să îi permită
să îşi desfăşoare activitatea în condiţii corespunzătoare. Clubul trebuie să aibă un spaţiu de birouri în
care să îşi desfăşoare activităţile administrative. Secretariatul trebuie să asigure comunicarea cu
licenţiatorul şi cu publicul, în acest sens trebuind să aibă ca dotări minime telefon, fax, e-mail şi pagină
web.
Articolul 28 – Directorul general
Solicitantul de licenţă trebuie să aibă un director general care să răspundă de desfăşurarea activităţii.

Articolul 29 – Responsabilul financiar
1 Solicitantul de licenţă trebuie să aibă un responsabil financiar calificat, care să răspundă de problemele
financiare.
2 Responsabilul financiar trebuie să aibă cel puţin una din următoarele calificări:
a) Diplomă de expert contabil;
b) Diplomă de auditor calificat;
c) Un act de „recunoaştere a competenţei” eliberat de licenţiator în baza experienţei practice în domeniul
financiar, de cel puţin trei ani.
Articolul 30 – Ofiţerul de presă
1 Solicitantul de licenţă trebuie să aibă un ofiţer de presă calificat, care să răspundă de relaţia cu presa.
2 Ofiţerul de presă trebuie să aibă cel puţin una din următoarele calificări:
a) Diplomă în jurnalistică;
b) Diplomă de ofiţer de presă eliberată de licenţiator sau de o organizaţie recunoscută de licenţiator;
c) Un act de „recunoaştere a competenţei” eliberat de licenţiator în baza experienţei practice în domeniu,
de cel puţin un an.

Articolul 31 - Medicul
1 Solicitantul de licenţă trebuie să aibă cel puţin un medic care să asigure asistenţa medicală la meciuri şi
antrenamente şi care să răspundă şi de prevenirea dopajului.
2 Calificarea de medic trebuie recunoscută de autorităţile naţionale competente din domeniul sănătăţii.
3 Medicul trebuie să fie înregistrat la asociaţia membră UEFA şi/sau la liga afiliată.

Articolul 32 - Fizioterapeutul
1 Solicitantul de licenţă trebuie să aibă cel puţin un fizioterapeut care să asigure administrarea
tratamentului medical şi a masajului pentru prima echipă, la antrenamente şi la meciuri.
2 Calificarea de fizioterapeut trebuie recunoscută de autorităţile naţionale competente din domeniul
sănătăţii.
3 Fizioterapeutul trebuie să fie înregistrat la asociaţia membră UEFA şi/sau la liga afiliată.
Articolul 33 - Responsabilul de ordine şi siguranţă
1 Solicitantul de licenţă trebuie să aibă un responsabil de ordine şi siguranţă calificat, care să răspundă
de problemele de ordine şi siguranţă.

2 Responsabilul de ordine şi siguranţă trebuie să aibă cel puţin una din următoarele calificări:
a) Un act doveditor al calificării de poliţist sau responsabil cu ordinea şi siguranţa, conform legislaţiei
naţionale;
b) O diplomă atestând pregătirea în domeniul ordinii şi siguranţei, obţinută în urma absolvirii unui curs
organizat de licenţiator sau de o organizaţie recunoscută de stat;
c) Un act de „recunoaştere a competenţei” eliberat de licenţiator în baza experienţei practice, de cel puţin
un an, în domeniul siguranţei pe stadioane.

Articolul 34 - Stewarzii
Solicitantul de licenţă trebuie să aibă stewarzi calificaţi care să asigure ordinea şi siguranţa la meciurile
de pe teren propriu.

Articolul 35 - Responsabilul pentru comunicarea cu suporterii
1 Solicitantul de licenţă trebuie să aibă un responsabil pentru comunicarea cu suporterii, care să
îndeplinească rolul de persoană de contact pentru suporteri.
2 Responsabilul pentru comunicarea cu suporterii trebuie să participe la întâlniri periodice cu personalul
relevant din cadrul clubului şi să colaboreze cu acesta în toate problemele specifice.
Articolul 35bis – Responsabilul cu accesul persoanelor cu dizabilităţi
1 Solicitantul de licenţă trebuie să aibă un responsabil cu accesul persoanelor cu dizabilităţi care să se
ocupe de asigurarea de facilităţi şi servicii adecvate pentru persoanele cu dizabilităţi.
2 Responsabilul cu accesul persoanelor cu dizabilităţi trebuie să participe la întâlniri periodice cu
personalul relevant din cadrul clubului şi să colaboreze cu acesta în toate problemele specifice.

Articolul 36 - Antrenorul principal al primei echipe
1 Solicitantul de licenţă trebuie să aibă un antrenor principal calificat, care să răspundă de problemele
fotbalistice ale primei echipe.
2 Antrenorul principal trebuie să aibă una din următoarele calificări minime de antrenor:
a) Licenţă valabilă de antrenor UEFA, la cel mai înalt nivel al asociaţiei membre UEFA sub jurisdicţia
căreia se află solicitantul de licenţă, în funcţie de statutul de membru deţinut de asociaţie în baza
Convenţiei UEFA privind antrenorii.
b) O diplomă valabilă de antrenor, alta decât diploma UEFA, echivalentă cu cea necesară pentru licenţa
de la punctul a) de mai sus, recunoscută de UEFA;
c) Un act de „recunoaştere a competenţei” eliberat înainte de sezonul 2009-2010 de asociaţia membră
UEFA, în baza experienţei practice ca antrenor principal, de cel puţin cinci ani.

Articolul 37 - Antrenorul secund al primei echipe
1 Solicitantul de licenţă trebuie să aibă un antrenor secund calificat, care să-l asiste pe antrenorul
principal în toate problemele fotbalistice ale primei echipe.

2 Antrenorul secund al primei echipe trebuie să aibă una din următoarele calificări minime de antrenor:
a) Licenţă valabilă de antrenor UEFA, la nivelul imediat inferior licenţei de cel mai înalt nivel al asociaţiei
membre UEFA sub jurisdicţia căreia se află solicitantul de licenţă, în funcţie de statutul de membru
deţinut de asociaţie în baza Convenţiei UEFA privind antrenorii;
b) O diplomă valabilă de antrenor, alta decât diploma UEFA, echivalentă cu cea necesară pentru licenţa
de la punctul a) de mai sus, recunoscută de UEFA;
c) Un act de „recunoaştere a competenţei” eliberat înainte de sezonul 2009-2010 de asociaţia membră
UEFA, în baza experienţei practice ca antrenor principal sau secund, de cel puţin cinci ani.
Articolul 38 – Şeful programului de dezvoltare a sectorului de juniori
1 Solicitantul de licenţă trebuie să aibă un şef calificat al programului de dezvoltare a sectorului de juniori,
care să răspundă de activitatea curentă şi de problemele tehnice legate de sectorul de juniori.
2 Şeful programului de dezvoltare a sectorului de juniori trebuie să aibă una din următoarele calificări
minime de antrenor:
a) Licenţă valabilă de antrenor UEFA, la nivelul imediat inferior licenţei de cel mai înalt nivel al asociaţiei
membre UEFA sub jurisdicţia căreia se află solicitantul de licenţă, în funcţie de statutul de membru
deţinut de asociaţie în baza Convenţiei UEFA privind antrenorii;
b) O diplomă valabilă de antrenor, alta decât diploma UEFA, echivalentă cu cea necesară pentru licenţa
de la punctul a) de mai sus, recunoscută de UEFA;
c) Licenţă valabilă UEFA Tineret Elită A eliberată de asociaţia membră UEFA şi recunoscută de UEFA;
d) Un act de „recunoaştere a competenţei” eliberat înainte de sezonul 2009-2010 de asociaţia membră
UEFA, în baza experienţei practice ca şef al programului de dezvoltare a sectorului de juniori, de cel puţin
doi ani.

Articolul 39 - Antrenorii de juniori
1 Solicitantul de licenţă trebuie să aibă cel puţin un antrenor calificat pentru fiecare echipă de juniori
obligatorie, care să răspundă de toate problemele fotbalistice ale echipei respective.
2 Cel puţin unul din antrenorii echipelor de juniori trebuie să aibă una din următoarele calificări minime de
antrenor:
a) Licenţă valabilă de antrenor UEFA, la nivelul imediat inferior licenţei de cel mai înalt nivel al asociaţiei
membre UEFA sub jurisdicţia căreia se află solicitantul de licenţă, în funcţie de statutul de membru
deţinut de asociaţie în baza Convenţiei UEFA privind antrenorii;
b) O diplomă valabilă de antrenor, alta decât diploma UEFA, echivalentă cu cea necesară pentru licenţa
de la punctul a) de mai sus, recunoscută de UEFA;
c) Licenţă valabilă UEFA Tineret Elită A eliberată de asociaţia membră UEFA şi recunoscută de UEFA;
d) Un act de „recunoaştere a competenţei” eliberat înainte de sezonul 2009-2010 de asociaţia membră
UEFA, în baza experienţei practice de cel puţin cinci ani.
3 Ceilalţi antrenori de juniori trebuie să aibă calificarea minimă stabilită de asociaţia membră UEFA.

Articolul 40 – Prevederi comune cu privire la calificările UEFA pentru antrenori, conform
Convenţiei UEFA privind antrenorii
1 Este considerat titular al unei licenţe de antrenor UEFA, în sensul prevederilor de la articolele 36-39, un
antrenor care, în conformitate cu prevederile UEFA de implementare a Convenţiei UEFA privind
antrenorii:
a) deţine o licenţă UEFA de antrenor eliberată de o asociaţie membră UEFA sau
b) a început, cel puţin, cursul în urma absolvirii căruia se eliberează diploma de antrenor UEFA. Simpla
înscriere la curs nu este suficientă pentru îndeplinirea acestui criteriu.
2 Dacă asociaţia membră UEFA este promovată la un statut superior, conform Convenţiei UEFA privind
antrenorii (de exemplu, de la nivelul A la nivelul Pro), se aplică următoarele prevederi:
a) în ceea ce priveşte prevederea de la alineatul 1a) de mai sus, licenţa de antrenor UEFA la cel mai înalt
nivel sau la nivelul imediat inferior aplicabil (după caz) devine obligatorie pentru solicitantul de licenţă din
momentul în care licenţiatorul a desfăşurat al doilea curs la cel mai înalt nivel aplicabil. După această
perioadă de tranziţie, numai deţinerea noii diplome de antrenor UEFA va fi considerată ca îndeplinind
criteriul;
b) în ceea ce priveşte prevederea de la punctul 1b) de mai sus, numai participarea la cursul pentru noua
diplomă de antrenor UEFA la cel mai înalt nivel sau la nivelul imediat inferior (după caz) va fi considerată
ca îndeplinind criteriul.
3 În cazul unui contract de parteneriat în baza Convenţiei UEFA privind antrenorii, sunt valabile calificările
UEFA pentru antrenori oferite de asociaţia membră UEFA cu statut de membru cu drepturi limitate,
conform Convenţiei UEFA privind antrenorii.
4 UEFA îşi rezervă dreptul de a revizui consecinţele retrogradării la un statut inferior de membru, conform
Convenţiei UEFA privind antrenorii (de exemplu, de la nivelul Pro la nivelul A), precum şi consecinţele
contractelor de parteneriat încheiate cu asociaţiile membre UEFA în cauză şi de a lua decizii în mod
individualizat, pentru fiecare caz în parte.
5 Toţi antrenorii calificaţi trebuie să fie înregistraţi la asociaţia membră UEFA şi/sau la liga afiliată.
Articolul 41 - Drepturi şi obligaţii
Drepturile şi obligaţiile personalului definite la articolele 28-39 de mai sus trebuie stipulate în scris.
Articolul 42 - Obligaţia de înlocuire în timpul sezonului competiţional
1 Dacă un post definit la articolele 28-39 devine vacant în timpul sezonului de licenţiere, clubul licenţiat
trebuie să asigure într-un termen de maximum 60 de zile preluarea acestuia de către o persoană având
calificarea necesară.
2 În cazul în care un post devine vacant pe caz de boală sau ca urmare a unui accident, licenţiatorul
poate prelungi termenul de 60 de zile numai dacă i se dovedeşte în mod satisfăcător că persoana în
cauză nu îşi poate încă relua atribuţiile din motive medicale.
3 Clubul licenţiat trebuie să notifice fără întârziere asociaţia membră UEFA cu privire la astfel de înlocuiri.

CRITERII JURIDICE
Articolul 43 – Declaraţia privind participarea la competiţiile de club UEFA
1 Solicitantul de licenţă trebuie să depună o declaraţie valabilă din punct de vedere juridic, prin care să
confirme următoarele:
a) Solicitantul de licenţă recunoaşte obligativitatea respectării statutelor, regulamentelor, directivelor şi
deciziilor FIFA, UEFA şi ale asociaţiei membre UEFA, respectiv ale ligii naţionale (dacă este cazul),
precum şi jurisdicţia Tribunalului Arbitral al Sportului de la Lausanne (TAS), conform articolelor aplicabile
din Statutul UEFA;
b) La nivel naţional, solicitantul de licenţă va participa la competiţii recunoscute şi autorizate de asociaţia
membră UEFA (de exemplu, campionatul naţional, cupa naţională);
c) La nivel internaţional, solicitantul de licenţă va participa la competiţii recunoscute de UEFA sau FIFA
(pentru evitarea oricăror neclarităţi, această prevedere nu se aplică meciurilor amicale);
d) Solicitantul de licenţă va informa fără întârziere licenţiatorul cu privire la orice modificare semnificativă,
orice eveniment sau situaţie de importanţă economică majoră;
e) Solicitantul de licenţă acceptă și va respecta regulamentul de licenţiere a cluburilor al asociaţiei
membre UEFA;
f) Solicitantul de licenţă acceptă și va respecta Regulamentul UEFA de licenţiere a cluburilor şi de fairplay
financiar;
g) Perimetrul de raportare al solicitantului de licenţă este definit în conformitate cu prevederile articolului
46bis;
h) Solicitantul de licenţă răspunde de consecinţele nerespectării prevederilor de la punctele e) şi f) de mai
sus de către o entitate inclusă în perimetrul de raportare;
i) Toate documentele depuse sunt complete şi corecte;
j) Solicitantul de licenţă autorizează administraţia naţională de licenţiere a cluburilor şi organismele
naţionale de licenţiere a cluburilor, administraţia UEFA şi organele UEFA de administrare a justiţiei să
examineze orice document relevant şi să solicite informaţii de la autorităţile publice sau de la organismele
private, în conformitate cu legislaţia naţională;
k) Solicitantul de licenţă recunoaște faptul că UEFA îşi rezervă dreptul de a efectua audituri de
conformitate la nivel naţional, în conformitate cu prevederile de la articolul 71.
2 Declaraţia trebuie semnată de o persoană autorizată reprezentând solicitantul de licenţă cu cel mult trei
luni înainte de termenul limită pentru depunerea la licenţiator.
Articolul 44 - Informaţiile juridice minime solicitate
1 Solicitantul de licenţă trebuie să depună o copie a statutului său valabil, actualizat la zi (de exemplu,
actul constitutiv).
2 Solicitantul de licenţă trebuie să depună un extras dintr-un registru public (de exemplu, Registrul
Comerţului) sau un extras din registrul cluburilor al asociaţiei membre UEFA, care să conţină cel puţin
următoarele informaţii:
a) Denumirea;

b) Sediul social;
c) Forma juridică;
d) Lista persoanelor autorizate, cu drept de semnătură;
e) Tipul de semnătură (de exemplu, individuală, conjunctă).
Articolul 45 - Contractul scris cu o societate comercială sportivă, de fotbal
1 Dacă solicitantul de licenţă este o societate comercială sportivă, de fotbal, conform definiţiei de la
articolul 12(1)(b), acesta trebuie să depună un contract de cesiune încheiat în scris cu un membru afiliat.
2 Contractul trebuie să conţină cel puţin următoarele clauze:
a) Societatea comercială sportivă, de fotbal trebuie să respecte statutele, regulamentele, directivele şi
deciziile FIFA, UEFA, ale asociaţiei membre UEFA şi ale ligii afiliate.
b) Societatea comercială sportivă, de fotbal are obligaţia de a nu cesiona drepturile de participare la
competiţii la nivel naţional sau internaţional.
c) Dreptul societăţii comerciale sportive, de fotbal, de a participa la competiţii încetează în momentul în
care clubul cedent nu mai are calitatea de membru al asociaţiei.
d) În cazul în care societatea comercială sportivă, de fotbal, intră în procedură de faliment sau de
lichidare, se va considera că acest lucru reprezintă o întrerupere a calităţii de membru sau a relaţiei
contractuale în sensul articolului 12. Pentru clarificare, în cazul în care licenţa a fost deja acordată
societăţii comerciale, aceasta nu poate fi transferată de societatea comercială membrului afiliat.
e) Asociaţiei membre UEFA trebuie să i se rezerve dreptul de a aproba denumirea sub care societatea
comercială sportivă, de fotbal, participă la competiţiile naţionale.
f) La cererea tribunalului arbitral competent naţional sau la cererea TAS, societatea comercială sportivă,
de fotbal, trebuie să prezinte opinii, informaţii şi documente privind participarea societăţii comerciale la
competiţiile naţionale şi/sau internaţionale.
3 Contractul de cesiune şi orice modificare a acestuia trebuie aprobate de asociaţia membră UEFA şi/sau
de liga afiliată.
Articolul 46 - Structura juridică a grupului şi partea care deţine controlul final
1 Solicitantul de licenţă are obligaţia de a înainta licenţiatorului informaţii cu privire la structura juridică a
grupului la data obligatorie de închidere a exerciţiului financiar anterioară termenului de depunere a
cererii de acordare a licenţei. Informaţiile trebuie prezentate sub forma unei diagrame, aprobată de
conducerea solicitantului de licenţă. Licenţiatorul trebuie informat cu privire la orice modificări ale structurii
juridice a grupului survenite în perioada cuprinsă între data obligatorie de închidere a exerciţiului financiar
şi data înaintării diagramei către licenţiator.
2 Documentul trebuie să identifice în mod clar şi să cuprindă informaţii cu privire la:
a) solicitantul de licenţă şi, dacă diferă, membrul afiliat al asociaţiei membre UEFA;
b) orice filială a solicitantului de licenţă şi, dacă diferă, membrul afiliat al asociaţiei membre UEFA;
c) orice entitate asociată a solicitantului de licenţă şi, dacă diferă, membrul afiliat al asociaţiei membre
UEFA;

d) orice entitate care deţine controlul asupra solicitantului de licenţă, direct sau indirect, până la partea
care deţine controlul final, inclusiv;
e) orice parte care deţine participaţii, în mod direct sau indirect, în proporţie de cel puţin 10% în cadrul
solicitantului de licenţă sau care exercită în alt mod o influenţă semnificativă asupra acestuia.
De asemenea, documentul trebuie să identifice în mod clar perimetrul de raportare, aşa cum este acesta
definit la articolul 46bis.
3 În cazul în care consideră relevant, licenţiatorul poate cere solicitantului de licenţă/clubului licenţiat să
furnizeze informaţii suplimentare faţă de cele prevăzute mai sus (de exemplu, informaţii cu privire la
filialele şi/sau entităţile asociate ale părţii care deţine controlul final şi/sau ale entităţii care exercită
controlul direct).
4 Trebuie furnizate următoarele informaţii cu privire la toate entităţile incluse în structura juridică a
grupului:
a) Denumirea persoanei juridice;
b) Tipul de persoană juridică;
c) Obiectul principal de activitate al persoanei juridice;
d) Participaţia în procente (şi voturile deţinute în procente, în cazul în care diferă);
De asemenea, trebuie prezentate următoarele informaţii pentru orice filială a solicitantului de licenţă şi,
dacă diferă, pentru membrul afiliat al asociaţiei membre UEFA:
e) Capitalul social;
f) Total active;
g) Total venituri;
h) Total capitaluri proprii.

CRITERII FINANCIARE
Articolul 46bis – Entitatea/entităţile care efectuează raportarea şi perimetrul de raportare
1 Solicitantul de licenţă va stabili şi va înainta licenţiatorului perimetrul de raportare, adică entitatea sau
combinarea de entităţi pentru care trebuie furnizate informaţiile financiare, conform prevederilor din
Anexa VII B (de exemplu, situaţii financiare pentru o singură entitate, situaţii financiare consolidate sau
combinate) şi evaluate conform prevederilor din Anexa IX.
2 Perimetrul de raportare trebuie să includă:
a) solicitantul de licenţă şi, dacă diferă, membrul afiliat al asociaţiei membre UEFA;
b) orice filială a solicitantului de licenţă şi, dacă diferă, membrul afiliat al asociaţiei membre UEFA;
c) orice entitate care face parte din structura juridică a grupului, care generează venituri şi/sau prestează
servicii şi/sau suportă costuri corespunzând activităţilor legate de fotbal definite la alineatul 3 c) - j) de mai
jos;
d) orice entitate, indiferent dacă face sau nu parte din structura juridică a grupului, care generează
venituri şi/sau prestează servicii şi/sau suportă costuri corespunzând activităţilor legate de fotbal definite
la alineatul 3 a) şi b) de mai jos.

3 Activităţile legate de fotbal includ:
a) angajarea de personal (conform prevederilor de la articolul 50), inclusiv efectuarea de plăţi de orice tip
în beneficiul angajaţilor, în baza obligaţiilor contractuale sau legale;
b) achiziţia/vânzarea drepturilor de legitimare a jucătorilor (inclusiv împrumuturile);
c) vânzarea de bilete;
d) sponsorizări şi publicitate;
e) transmisia meciurilor;
f) merchandising şi servicii de ospitalitate;
g) activităţi ale clubului (de exemplu, activităţi administrative, activităţi specifice zilelor de meci, deplasări,
scouting de jucători etc.);
h) finanţări (inclusiv finanţări obţinute sau garantate cu activele solicitantului de licenţă);
i) utilizarea şi gestionarea stadionului şi a facilităţilor de antrenament;
j) sectorul de juniori.
4 O entitate poate fi exclusă din perimetrul de raportare numai dacă:
a) activitatea desfăşurată nu are absolut nicio legătură cu activităţile legate de fotbal definite la alineatul 3
de mai sus şi/sau cu locaţiile, activele sau mărcile clubului de fotbal sau
b) este nesemnificativă în raport cu toate celelalte entităţi care formează perimetrul de raportare şi nu
desfăşoară niciuna din activităţile legate de fotbal prevăzute la alineatul 3 a) şi b) de mai sus sau
c) activităţile legate de fotbal pe care le desfăşoară sunt deja reflectate în totalitate în situaţiile financiare
ale uneia din entităţile incluse în perimetrul de raportare.
5 Solicitantul de licenţă are obligaţia să depună o declaraţie semnată de o persoană autorizată, prin care:
a) să confirme că toate veniturile şi costurile corespunzătoare activităţilor legate de fotbal prevăzute la
alineatul 3 au fost incluse în perimetrul de raportare şi să ofere o explicaţie detaliată în cazul în care acest
lucru nu este valabil şi
b) să precizeze dacă o entitate care face parte din structura juridică a grupului a fost exclusă din
perimetrul de raportare şi să justifice excluderea în conformitate cu prevederile de la alineatul 4.
Articolul 47 - Situaţiile financiare anuale
1 Trebuie întocmite şi depuse situaţii financiare anuale cu data obligatorie de închidere anterioară
termenului de depunere a cererii la licenţiator, respectiv termenului de depunere la UEFA a listei deciziilor
de licenţiere.
2 Situaţiile financiare anuale trebuie auditate de un auditor independent, conform prevederilor din Anexa
V.
3 Situaţiile financiare anuale trebuie să cuprindă:
a) bilanţul;
b) contul de profit şi pierderi;

c) tabloul fluxului de trezorerie;
d) note explicative, conţinând o prezentare a regulilor contabile importante şi alte explicaţii şi
e) raportul financiar al administratorilor.
4 Situaţiile financiare anuale trebuie să respecte cerinţele minime de prezentare a informaţiilor, conform
prevederilor din Anexa VI şi principiilor contabile prezentate în Anexa VII. Trebuie furnizate valori
comparative valabile la data de închidere obligatorie anterioară.
5 În cazul în care situaţiile financiare anuale nu îndeplinesc cerinţele minime în ceea ce priveşte
conţinutul şi principiile contabile, conform prevederilor de la alineatul 4 de mai sus, solicitantul de licenţă
trebuie să prezinte informaţii suplimentare, pentru a îndeplini cerinţele minime legate de prezentarea
informaţiilor, acestea trebuind să fie evaluate de un auditor independent, după cum se specifică în Anexa
V.
Articolul 48 - Situaţiile financiare corespunzătoare perioadei interimare
1 Dacă data obligatorie de închidere a solicitantului de licenţă este anterioară termenului de predare către
UEFA a listei deciziilor de licenţiere, cu mai mult de şase luni, atunci trebuie întocmite şi depuse situaţiile
financiare aferente perioadei interimare.
2 Perioada interimară începe în ziua imediat următoare datei obligatorii de închidere şi se încheie la o
dată care se înscrie în intervalul de şase luni anterior termenului de depunere la UEFA a listei deciziilor
de licenţiere.
3 Situaţiile financiare interimare trebuie revizuite sau auditate de un auditor independent, conform
prevederilor din Anexa V.
4 Situaţiile financiare interimare trebuie să cuprindă:
a) bilanţul la sfârşitul perioadei interimare şi un bilanţ comparativ la sfârşitul anului financiar complet,
imediat anterior;
b) contul de profit şi pierderi aferent perioadei interimare şi, pentru comparaţie, contul de profit şi pierderi
aferent perioadei interimare din anul financiar imediat anterior;
c) tabloul fluxului de trezorerie aferent perioadei interimare şi, pentru comparaţie, tabloul de trezorerie
aferent perioadei interimare din anul financiar imediat anterior;
d) note explicative specifice.
5 Dacă solicitantul de licenţă nu a avut obligaţia de a întocmi situaţii financiare interimare pentru perioada
interimară corespunzătoare din anul financiar imediat anterior, comparaţia se va efectua cu situaţiile
financiare aferente anului financiar complet, imediat anterior.
6 Situaţiile financiare interimare trebuie să respecte cerinţele minime de prezentare a informaţiilor,
conform prevederilor din Anexa VI. Trebuie adăugate conturi sau note, în cazul în care omiterea acestora
ar face ca situaţiile financiare interimare să fie neclare sau eronate.
7 Situaţiile financiare interimare trebuie să respecte regulile contabile utilizate pentru întocmirea situaţiilor
financiare anuale, cu excepţia modificărilor regulilor contabile apărute după data celor mai recente situaţii
financiare anuale complete şi care se vor regăsi în situaţiile financiare anuale următoare, impunându-se
prezentarea de detalii privind modificările.
8 În cazul în care situaţiile financiare interimare nu îndeplinesc cerinţele minime în ceea ce priveşte
conţinutul şi principiile contabile, conform prevederilor de la alineatele 6 şi 7 de mai sus, solicitantul de
licenţă trebuie să prezinte informaţii suplimentare pentru a îndeplini cerinţele minime de prezentare a

informaţiilor, acestea trebuind să fie evaluate de un auditor independent, conform prevederilor din Anexa
V.
Articolul 49 - Lipsa datoriilor restante către cluburile de fotbal
1 Solicitantul de licenţă trebuie să demonstreze că la data de 31 martie anterioară sezonului de licenţiere
nu avea datorii restante (aşa cum sunt acestea definite în Anexa VIII) către alte cluburi de fotbal,
rezultând din activităţile de transfer anterioare datei de 31 decembrie a anului precedent.
2 Datoriile către cluburile de fotbal sunt sumele cuvenite cluburilor de fotbal ca urmare a activităţilor de
transfer, inclusiv compensaţiile de formare şi contribuţiile de solidaritate stipulate de Regulamentul FIFA
privind statutul şi transferul jucătorilor, precum şi sumele datorate ca urmare a îndeplinirii anumitor condiţii
specifice.
3 Solicitantul de licenţă trebuie să întocmească şi să înainteze licenţiatorului un tabel privind transferurile,
cu excepţia cazului în care aceste informaţii au fost deja prezentate licenţiatorului în conformitate cu
cerinţele privind transferurile, aplicabile la nivel naţional (de exemplu, în baza sistemului naţional de
cliring). Tabelul trebuie întocmit chiar dacă în perioada avută în vedere nu au avut loc
transferuri/împrumuturi.
4 Solicitantul de licenţă are obligaţia de a prezenta:
a) toate legitimările noi de jucători (inclusiv împrumuturile) efectuate în perioada de 12 luni anterioară
datei de 31 decembrie, indiferent dacă există sau nu sume restante de plată la 31 decembrie;
b) toate transferurile pentru care există sume datorate la 31 decembrie, indiferent dacă acestea au fost
efectuate în perioada de 12 luni anterioară datei de 31 decembrie sau mai înainte şi
c) toate transferurile care fac obiectul unei acţiuni înaintate autorităţii competente conform legislaţiei
naţionale sau al unei proceduri deschise la o autoritate fotbalistică naţională sau internaţională sau la
tribunalul arbitral competent.
5 Tabelul privind transferurile trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii (pentru fiecare transfer
de jucători, inclusiv pentru împrumuturi):
a) Jucătorul (numele sau numărul);
b) Data acordului de transfer/împrumut;
c) Denumirea clubului de fotbal unde jucătorul a fost legitimat anterior;
d) Indemnizaţia de transfer (sau împrumut) angajată şi/sau plătită (inclusiv compensaţia de formare şi
contribuţia de solidaritate), chiar dacă plata acesteia nu a fost solicitată de creditor;
e) Alte costuri directe de achiziţionare a drepturilor de legitimare a jucătorului angajate şi/sau plătite;
f) Suma achitată şi data plăţii;
g) Soldul de plată la 31 decembrie aferent fiecărui transfer şi data scadenţei pentru fiecare datorie
neplătită;
h) Soldul de plată la data de 31 martie (preluat de la 31 decembrie) şi data scadenţei pentru fiecare
datorie neplătită, împreună cu explicaţiile aferente;
i) Sumele condiţionale (datorii contingente) care nu au fost recunoscute în bilanţ la data de 31 decembrie
şi
j) Sumele care fac obiectul unei acţiuni/proceduri în curs de derulare.

6 Solicitantul de licenţă trebuie să reconcilieze valoarea totală a datoriilor din tabelul privind transferurile
cu valoarea corespunzând contului „Datorii rezultate din activitatea de transfer” (dacă este cazul) din
bilanţ sau cu înregistrările contabile aferente.
7 Tabelul privind transferurile trebuie aprobat de conducere prin intermediul unei declaraţii succinte
semnate de organul executiv al solicitantului de licenţă.
Articolul 50 - Lipsa datoriilor restante către angajaţi
1 Solicitantul de licenţă trebuie să demonstreze că la data de 31 martie anterioară sezonului de licenţiere
nu avea datorii restante (conform prevederilor Anexei VIII) către angajaţi, în baza obligaţiilor contractuale
sau legale apărute înainte de data de 31 decembrie a anului anterior.
2 Datoriile către angajaţi reprezintă orice sume cuvenite angajaţilor rezultate din obligaţiile contractuale
sau legale către aceştia, incluzând salarii, plăţi aferente drepturilor de imagine, prime şi alte beneficii.
Sumele care trebuie achitate persoanelor care, din diverse motive, nu mai au calitatea de angajaţi ai
solicitantului de licenţă, fac obiectul acestui criteriu şi trebuie achitate la termenul stipulat în contract
şi/sau prevăzut de lege, indiferent de modul în care sunt prezentate în situaţiile financiare.
3 Termenul „angajaţi” se referă la următoarele persoane:
a) Toţi jucătorii profesionişti, conform Regulamentului FIFA privind statutul şi transferul jucătorilor şi
b) Personalul administrativ, tehnic, medical şi de ordine şi siguranţă menţionat la articolele 28-33 şi 3539.
4 Solicitantul de licenţă trebuie să întocmească şi să înainteze către licenţiator un tabel privind angajaţii,
conţinând următoarele informaţii:
a) toate persoanele având calitatea de angajat în orice perioadă, pe parcursul anului, până la 31
decembrie (adică nu numai persoanele figurând ca angajaţi la 31 decembrie);
b) toţi angajaţii pentru care există sume datorate la 31 decembrie, indiferent dacă au avut sau nu calitatea
de angajaţi pe parcursul anului, până la 31 decembrie şi
c) toţi angajaţii în legătură cu care există o acţiune înaintată autorităţii competente conform legislaţiei
naţionale sau o procedură deschisă la o autoritate fotbalistică naţională sau internaţională sau la
tribunalul arbitral competent.
5 Pentru fiecare angajat trebuie furnizate cel puţin următoarele informaţii:
a) Numele angajatului;
b) Postul/funcţia angajatului;
c) Data angajării;
d) Data încetării raporturilor de muncă (dacă este cazul);
e) Soldul de plată la data de 31 decembrie şi data scadenţei pentru fiecare datorie neplătită;
f) Orice datorie existentă la data de 31 martie (preluată de la 31 decembrie) şi data scadenţei pentru
fiecare datorie neplătită, împreună cu explicaţiile aferente şi
g) Sumele care fac obiectul unei acţiuni/proceduri în curs de derulare.
6 Solicitantul de licenţă trebuie să reconcilieze valoarea totală a datoriilor din tabelul privind angajaţii cu
valoarea corespunzând contului „Datorii către angajaţi” din bilanţ sau cu înregistrările contabile aferente.

7 Tabelul privind angajaţii trebuie aprobat de conducere prin intermediul unei declaraţii succinte semnate
de organul executiv al solicitantului de licenţă.
Articolul 50bis – Lipsa datoriilor restante către asigurările sociale/autorităţile fiscale
1 Solicitantul de licenţă trebuie să demonstreze că la data de 31 martie anterioară sezonului de licenţiere
nu avea datorii restante (conform prevederilor Anexei VIII) către asigurările sociale/autorităţile fiscale, în
baza obligaţiilor contractuale sau legale privind angajaţii apărute înainte de data de 31 decembrie a
anului anterior.
2 Solicitantul de licenţă trebuie să înainteze auditorului şi/sau licenţiatorului un tabel privind asigurările
sociale/autorităţile fiscale, cuprinzând următoarele informaţii:
a) suma de plată (dacă există) către asigurările sociale/autorităţile fiscale competente la data de 31
decembrie a anului precedent sezonului de licenţiere;
b) orice acţiuni/proceduri aflate în curs de derulare.
3 Pentru fiecare datorie către asigurările sociale/autorităţile fiscale trebuie furnizate cel puţin următoarele
informaţii, împreună cu explicaţiile aferente:
a) Denumirea creditorului;
b) Orice datorie existentă la data de 31 decembrie şi data scadenţei pentru fiecare datorie neplătită;
c) Orice datorie existentă la data de 31 martie (preluată de la 31 decembrie) şi data scadenţei pentru
fiecare datorie neplătită, împreună cu explicaţiile aferente şi
d) Sumele care fac obiectul unei acţiuni/proceduri în curs de derulare.
4 Solicitantul de licenţă trebuie să reconcilieze valoarea totală a datoriilor din tabelul privind asigurările
sociale/autorităţile fiscale cu valoarea corespunzând contului „Datorii către asigurările sociale/autorităţile
fiscale” din bilanţ sau cu înregistrările contabile aferente.
5 Tabelul privind asigurările sociale/autorităţile fiscale trebuie aprobat de conducere prin intermediul unei
declaraţii succinte semnate de organul executiv al solicitantului de licenţă.
Articolul 51 - Declaraţia scrisă de exactitate şi exhaustivitate înainte de luarea deciziei de
licenţiere
1 Cu şapte zile înainte de începerea perioadei în care se ia decizia de licenţiere de către organismul de
primă instanţă, solicitantul de licenţă trebuie să înainteze licenţiatorului o declaraţie scrisă de exactitate şi
exhaustivitate.
2 Solicitantul de licenţă trebuie să confirme următoarele:
a) Toate documentele înaintate licenţiatorului sunt complete şi corecte;
b) Dacă a intervenit sau nu vreo modificare semnificativă în legătură cu totalitatea criteriilor de licenţiere;
c) Dacă au survenit sau nu evenimente sau situaţii de importanţă economică majoră care ar putea avea
un impact negativ asupra situaţiei financiare a solicitantului de licenţă de la data bilanţului din situaţiile
anuale financiare auditate precedente sau de la data situaţiilor financiare interimare revizuite (dacă este
cazul). În cazul în care au survenit evenimente sau situaţii de importanţă economică majoră, declaraţia
scrisă de exactitate şi exhaustivitate a conducerii trebuie să conţină informaţii privind natura
evenimentului sau a situaţiei produse şi o estimare a impactului financiar al acestora sau, în cazul în care
nu poate fi făcută o astfel de estimare, o declaraţie în acest sens;

d) Dacă solicitantul de licenţă (sau membrul afiliat la asociaţia membră UEFA care are o relaţie
contractuală cu solicitantul de licenţă în sensul articolului 12) sau orice entitate mamă a solicitantului de
licenţă inclusă în perimetrul de raportare solicită sau a primit protecţie faţă de creditori, conform legislaţiei
sau reglementărilor aplicabile, în cele 12 luni anterioare sezonului de licenţiere.
3 Declaraţia trebuie aprobată de conducere prin semnarea acesteia de organul executiv al solicitantului
de licenţă.
Articolul 52 - Informaţiile financiare prognozate
1 În cazul în care încalcă oricare din indicatorii definiţi la alineatul 2 de mai jos, solicitantul de licenţă
trebuie să întocmească şi să înainteze informaţii financiare prognozate pentru a demonstra licenţiatorului
că îşi poate derula activitatea conform principiului continuităţii activităţii până la sfârşitul sezonului de
licenţiere.
2 În cazul în care solicitantul de licenţă este în oricare din situaţiile prevăzute de indicatorii 1 sau 2, se
consideră că a încălcat indicatorul respectiv:
a) Indicatorul 1: Principiul continuităţii activităţii
Raportul auditorului cu privire la situaţiile financiare anuale sau interimare, înaintat conform articolelor 47
şi 48, include un paragraf explicativ sau o opinie/concluzie modificată în ceea ce priveşte continuitatea
activităţii.
b) Indicatorul 2: Capitaluri proprii negative
Situaţiile financiare anuale (inclusiv, unde este cazul, informaţiile suplimentare) înaintate în conformitate
cu articolul 47 prezintă o poziţie a datoriilor nete (capitaluri proprii negative) care s-a deteriorat
comparativ cu valoarea corespunzătoare din situaţiile financiare anuale precedente sau situaţiile
financiare interimare înaintate în conformitate cu articolul 48 (inclusiv, unde este cazul, informaţiile
suplimentare) prezintă o poziţie a datoriilor nete (capitaluri proprii negative) care s-a deteriorat comparativ
cu valoarea corespunzătoare de la data obligatorie de închidere precedentă.
3 Informaţiile financiare prognozate trebuie să acopere perioada care începe imediat după data
obligatorie de închidere a situaţiilor financiare anuale sau, dacă este cazul, după data bilanţului situaţiilor
financiare interimare, trebuind să acopere cel puţin întregul sezon de licenţiere.
4 Informaţiile financiare prognozate trebuie să cuprindă:
a) contul prognozat de profit şi pierderi, conţinând valori comparative aferente anului financiar precedent
şi perioadei interimare (dacă este cazul);
b) tabloul fluxului de trezorerie prognozat, conţinând valori comparative aferente anului financiar
precedent şi perioadei interimare (dacă este cazul);
c) note explicative, inclusiv o descriere succintă a fiecăreia dintre ipotezele semnificative (cu referire la
aspectele relevante legate de informaţiile financiare istorice şi de alte informaţii) utilizate pentru
întocmirea contului prognozat de profit şi pierderi şi a tabloului prognozat al fluxului de trezorerie; de
asemenea, vor fi prezentate principalele riscuri care pot afecta rezultatele financiare prognozate.
5 Informaţiile financiare prognozate trebuie întocmite cel puţin trimestrial.
6 Informaţiile financiare prognozate trebuie să fie întocmite într-un mod similar cu situaţiile financiare
anuale auditate şi să respecte aceleaşi reguli contabile utilizate pentru întocmirea situaţiilor financiare
anuale, cu excepţia modificărilor regulilor contabile apărute după data celor mai recente situaţii financiare
anuale şi care se vor regăsi în situaţiile financiare anuale viitoare, impunându-se prezentarea de detalii
privind modificările.

7 Informaţiile financiare prognozate trebuie să respecte cerinţele minime de prezentare a informaţiilor,
conform prevederilor din Anexa VI. Trebuie adăugate conturi sau note explicative în cazul în care acestea
furnizează clarificări sau în cazul în care omiterea acestora ar face ca informaţiile financiare prognozate
să fie neclare sau eronate.
8 Informaţiile financiare prognozate, împreună cu ipotezele aferente, trebuie aprobate de conducere prin
intermediul unei declaraţii succinte semnate de organul executiv al entităţii care efectuează raportarea.

Partea a III-a Procesul UEFA de monitorizare a cluburilor
Capitolul 1: Drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile părţilor implicate
Articolul 53 - Responsabilităţile Corpului de control financiar al cluburilor din cadrul UEFA
1 Corpul de control financiar al cluburilor din cadrul UEFA, care cuprinde o cameră de investigaţii şi o
cameră de judecată, îşi derulează activitatea în conformitate cu prevederile din prezentul Regulament şi
din Regulamentul de procedură al Corpului de control financiar al cluburilor din cadrul UEFA.
2 În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Corpul de control financiar al cluburilor din cadrul UEFA asigură un
tratament egal pentru toate cluburile licenţiate şi garantează menţinerea deplinei confidenţialităţi a tuturor
informaţiilor furnizate.

Articolul 54 - Procesul de monitorizare
1 Procesul de monitorizare începe la momentul înaintării de către licenţiator a listei deciziilor de licenţiere
către administraţia UEFA şi se încheie la sfârşitul sezonului de licenţiere.
2 Procesul de monitorizare trebuie să conţină cel puţin următoarele etape cheie:
a) emiterea documentaţiei de monitorizare către licenţiator şi clubul licenţiat;
b) înaintarea documentaţiei de monitorizare completate de clubul licenţiat către licenţiator;
c) evaluarea şi confirmarea, de licenţiator, a caracterului complet al documentelor înaintate de fiecare
club licenţiat;
d) înaintarea documentaţiei validate de licenţiator către administraţia UEFA;
e) evaluarea documentaţiei de către Corpul de control financiar al cluburilor din cadrul UEFA;
f) dacă este cazul, solicitarea de informaţii suplimentare de către administraţia UEFA sau Corpul de
control financiar al cluburilor din cadrul UEFA;
g) luarea deciziei de Corpul de control financiar al cluburilor din cadrul UEFA, conform prevederilor
relevante din Regulamentul de procedură al Corpului de control financiar al cluburilor din cadrul UEFA.
3 Termenul pentru înaintarea documentaţiei validate către administraţia UEFA va fi comunicat
licenţiatorilor de administraţia UEFA în timp util.
Articolul 55 - Responsabilităţile licenţiatorului
1 Licenţiatorul are următoarele responsabilităţi:
a) să comunice cluburilor licenţiate termenele limită aferente procesului de monitorizare;
b) să colaboreze cu Corpul de control financiar al cluburilor din cadrul UEFA, răspunzând la solicitările şi
întrebările acestuia;
c) să evalueze cel puţin documentaţia de monitorizare, conform prevederilor din Anexa IX;

d) să evalueze şi să confirme Corpului de control financiar al cluburilor din cadrul UEFA că perimetrul de
raportare ales este acelaşi cu cel folosit pentru îndeplinirea criteriile de acordare a licenţei şi că acesta
este corespunzător din punct de vedere al monitorizării cluburilor;
e) să anunţe Corpul de control financiar al cluburilor din cadrul UEFA cu privire la orice informaţii
relevante înaintate de cluburile licenţiate în legătură cu cerinţele de monitorizare a cluburilor şi cu privire
la orice eveniment survenind după luarea deciziei de licenţiere, care reprezintă o modificare semnificativă
a informaţiilor înaintate anterior de un club licenţiat.
2 În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, licenţiatorul tratează în mod egal toate cluburile licenţiate şi
garantează menţinerea deplinei confidenţialităţi a tuturor informaţiilor furnizate.
Articolul 56 - Responsabilităţile clubului licenţiat
Clubul licenţiat are următoarele responsabilităţi:
a) să colaboreze cu licenţiatorul şi cu Corpul de control financiar al cluburilor din cadrul UEFA,
răspunzând la solicitările şi întrebările acestora;
b) să pună la dispoziţia licenţiatorului şi Corpului de control financiar al cluburilor din cadrul UEFA toate
informaţiile şi/sau documentele necesare pentru a proba îndeplinirea cerinţelor de monitorizare, precum
şi orice alte documente solicitate şi considerate relevante pentru luarea deciziei privind monitorizarea
cluburilor până la termenul limită stabilit de licenţiator şi/sau administraţia UEFA (entitatea sau
combinarea de entităţi care efectuează raportarea pentru care sunt solicitate informaţiile trebuie să fie
aceleaşi cu cele din cadrul procesului de licenţiere);
c) să notifice licenţiatorul fără întârziere, în scris, cu privire la orice evenimente ulterioare care constituie o
modificare semnificativă a informaţiilor înaintate anterior licenţiatorului, inclusiv în ceea ce priveşte
modificarea formei juridice sau a structurii juridice a grupului.

Capitolul 2: Cerinţele de monitorizare
Articolul 57 - Domeniul de aplicare şi exceptările
1 Toate cluburile licenţiate care s-au calificat pentru o competiţie de club UEFA trebuie să îndeplinească
cerinţele de monitorizare, adică cerinţa privind pragul de rentabilitate (articolele 58-64) şi celelalte cerinţe
de monitorizare (articolele 65-68).
2 Cluburile licenţiate care pot demonstra că au venituri şi cheltuieli relevante (conform prevederilor de la
articolul 58) sub 5 milioane euro pentru fiecare din cele două perioade de raportare încheiate din cei doi
ani anteriori începerii competiţiilor de club UEFA sunt exceptate de la aplicarea cerinţei privind pragul de
rentabilitate. Decizia de exceptare este luată de Corpul de control financiar al cluburilor din cadrul UEFA
şi este definitivă.
3 În cazul în care situaţiile financiare anuale ale unui club licenţiat folosesc altă monedă decât euro,
pentru a se putea stabili dacă se aplică exceptarea de la respectarea cerinţei privind pragul de
rentabilitate, trebuie realizată conversia în euro, la cursul de schimb mediu aferent perioadei de raportare,
publicat de Banca Centrală Europeană sau de o altă sursă corespunzătoare.
4 Dacă perioada de raportare aferentă situaţiilor financiare anuale este mai mare sau mai mică de 12
luni, pragul de 5 milioane euro (venituri relevante/cheltuieli relevante) este ajustat în plus sau în minus, în
funcţie de durata perioadei de raportare. Pragul ajustat este apoi comparat cu veniturile şi cheltuielile
relevante ale clubului licenţiat.
5 În anumite situaţii, după cum este prezentat în Anexa XII, un club licenţiat poate solicita încheierea unui
acord de conformare voluntară cu Corpul de control financiar al cluburilor din cadrul UEFA, în vederea
îndeplinirii cerinţei privind pragul de rentabilitate.

CERINŢA PRIVIND PRAGUL DE RENTABILITATE
Articolul 58 - Noţiunea de venituri şi cheltuieli relevante
1 Veniturile şi cheltuielile relevante sunt definite în Anexa X.
2 Veniturile şi cheltuielile relevante trebuie calculate şi reconciliate de clubul licenţiat cu situaţiile
financiare anuale auditate şi/sau cu înregistrările contabile aferente şi cu informaţiile prognozate privind
pragul de rentabilitate, dacă este cazul.
3 Veniturile şi cheltuielile relevante aferente părţilor afiliate trebuie ajustate astfel încât să reflecte
valoarea justă a tranzacţiilor respective.
Articolul 59 - Noţiunea de perioadă de monitorizare
1 Perioada de monitorizare este perioada în care un club licenţiat este evaluat pentru a se stabili dacă
îndeplineşte cerinţa legată de pragul de rentabilitate. Ca regulă, perioada de monitorizare acoperă trei
perioade de raportare:
a) perioada de raportare care se încheie în anul calendaristic în care încep competiţiile de club UEFA
(denumită în prezentul: perioada de raportare T) şi
b) perioada de raportare care se încheie în anul calendaristic anterior începerii competiţiilor de club UEFA
(denumită în prezentul: perioada de raportare T-1) şi
c) perioada de raportare precedentă (denumită în prezentul: perioada de raportare T-2).

De exemplu, perioada de monitorizare evaluată în sezonul de licenţiere 2015-2016 acoperă perioada de
raportare care se încheie în 2015 (perioada de raportare T), perioada de raportare care se încheie în
2014 (perioada de raportare T-1) şi perioada de raportare care se încheie în 2013 (perioada de raportare
T-2).
Articolul 60 - Noţiunea de valoare a pragului de rentabilitate
1 Diferenţa dintre veniturile relevante şi cheltuielile relevante reprezintă valoarea pragului de rentabilitate,
care trebuie calculată pentru fiecare perioadă de raportare, în conformitate cu prevederile din Anexa X.
2 În cazul în care cheltuielile relevante ale unui club licenţiat sunt mai mici decât veniturile relevante în
perioada de raportare respectivă, clubul înregistrează un excedent. În cazul în care cheltuielile relevante
ale clubului sunt mai mari decât veniturile relevante în perioada de raportare, clubul înregistrează un
deficit.
3 În cazul în care situaţiile financiare ale unui club licenţiat folosesc altă monedă decât euro, este necesar
să se realizeze conversia valorii pragului de rentabilitate în euro, la cursul de schimb mediu aferent
perioadei de raportare.
4 Valoarea totală a pragului de rentabilitate reprezintă suma valorilor pragului de rentabilitate aferente
perioadelor de raportare acoperite de perioada de monitorizare (adică perioadele de raportare T, T-1 şi T2).
5 Dacă valoarea totală a pragului de rentabilitate este pozitivă (zero sau peste zero), clubul licenţiat
înregistrează un excedent pe perioada de monitorizare. Dacă valoarea totală a pragului de rentabilitate
este negativă (sub zero), clubul licenţiat înregistrează un deficit pe perioada de monitorizare.
6 În cazul înregistrării unui deficit pe perioada de monitorizare, clubul licenţiat poate demonstra că
valoarea totală a deficitului este redusă de un excedent (dacă există) generat de suma valorilor pragului
de rentabilitate aferente a două perioade de raportare anterioare perioadei T-2 (adică perioadele de
raportare T-3 şi T-4).
Articolul 61 - Noţiunea de abatere acceptabilă
1 Abaterea acceptabilă este valoarea maximă totală permisă a deficitului pe care o poate înregistra un
club fără a se considera o încălcare a cerinţei privind pragul de rentabilitate, conform prevederilor de la
articolul 63.
2 Abaterea acceptabilă este de 5 milioane de euro. Totuşi, aceasta poate depăşi acest nivel, putând
ajunge la 30 milioane de euro, în măsura în care depăşirea este acoperită în totalitate de aporturi ale
participanţilor la capital şi/sau ale părţilor afiliate. Comitetul Executiv al UEFA poate decide pe parcurs
adoptarea unei valori mai mici.
3 Aporturile participanţilor la capital şi/sau părţilor afiliate (conform prevederilor din Anexa X E) sunt luate
în considerare la calcularea abaterii acceptabile dacă s-au realizat şi au fost recunoscute:
a) în situaţiile financiare auditate aferente uneia din perioadele de raportare T, T-1 sau T-2 sau
b) în înregistrările contabile realizate până la termenul de înaintare a informaţiilor privind pragul de
rentabilitate pentru perioada de raportare T.
Clubul licenţiat are obligaţia de a demonstra fondul tranzacţiei, care trebuie să se fi încheiat efectiv şi
necondiţionat. Intenţia sau angajamentul proprietarilor de a contribui nu sunt suficiente pentru a lua în
calcul o astfel de contribuţie.

4 În cazul în care aporturile participanţilor la capital şi/sau părţilor afiliate efectuate până la termenul de
înaintare a informaţiilor privind pragul de rentabilitate pentru perioada de raportare T sunt recunoscute în
perioada de raportare T+1 şi sunt luate în calcul pentru determinarea abaterii acceptabile pentru perioada
de monitorizare (T-2, T-1 şi T) evaluată în sezonul de licenţiere care începe în acelaşi an calendaristic,
atunci pentru perioadele de monitorizare ulterioare, se va considera că au fost recunoscute în perioada
de raportare T.
5 În cazul unei perioade de monitorizare care cuprinde o perioadă de raportare mai mare sau mai mică
de 12 luni, abaterea acceptabilă va fi ajustată în plus sau în minus, în funcţie de durata perioadei de
monitorizare.
Articolul 62 - Informaţii privind pragul de rentabilitate
1 Cluburile licenţiate au obligaţia de a întocmi şi înainta, până la termenul şi în forma comunicate de
administraţia UEFA:
a) informaţii privind pragul de rentabilitate pentru perioada de raportare T-1;
b) informaţii privind pragul de rentabilitate pentru perioada de raportare T-2, dacă nu au fost înaintate
anterior;
c) informaţii privind pragul de rentabilitate pentru perioada de raportare T, dacă a fost încălcat oricare din
indicatorii definiţi la alineatul 3 de mai jos.
2 Informaţiile privind pragul de rentabilitate trebuie:
a) să respecte acelaşi perimetru de raportare folosit pentru licenţiere, conform prevederilor de la articolul
46bis;
b) să fie aprobate de conducere prin intermediul unei declaraţii succinte prin care se confirmă caracterul
complet şi exactitatea informaţiilor semnate de organul executiv al clubului licenţiat.
3 În cazul în care clubul licenţiat este în oricare din situaţiile prevăzute de indicatorii 1 - 3, se consideră că
a încălcat indicatorul respectiv:
i) Indicatorul 1: Principiul continuităţii activităţii
Raportul auditorului cu privire la situaţiile financiare anuale (perioada de raportare T-1) şi/sau interimare
(dacă este cazul), înaintate conform articolelor 47 şi 48, include un paragraf explicativ sau o
opinie/concluzie modificată în ceea ce priveşte continuitatea activităţii.
ii) Indicatorul 2: Capitaluri proprii negative
Situaţiile financiare anuale (perioada de raportare T-1) înaintate în conformitate cu articolul 47 prezintă o
poziţie a datoriilor nete care s-a deteriorat comparativ cu valoarea corespunzătoare din situaţiile
financiare anuale din anul financiar precedent (perioada de raportare T-2) sau situaţiile financiare
interimare înaintate în conformitate cu articolul 48 prezintă o poziţie a datoriilor nete care s-a deteriorat
comparativ cu valoarea de la data obligatorie de închidere precedentă (perioada de raportare T-1).
iii) Indicatorul 3: Pragul de rentabilitate
Clubul licenţiat raportează un deficit, aşa cum este acesta definit la articolul 60, pentru oricare sau pentru
ambele perioade de raportare T-1 şi T-2.
4 De asemenea, Corpul de control financiar al cluburilor din cadrul UEFA îşi rezervă dreptul de a solicita
oricând clubului licenţiat să întocmească şi să înainteze informaţii privind pragul de rentabilitate pentru
perioada de raportare T, precum şi informaţii suplimentare, mai ales în cazul în care situaţiile financiare
anuale indică următoarele:
a) cheltuielile cu beneficiile pentru angajaţi depăşesc 70% din veniturile totale sau

b) îndatorarea netă depăşeşte 100% din veniturile totale.
Articolul 63 - Îndeplinirea cerinţei privind pragul de rentabilitate
1 Cerinţa privind pragul de rentabilitate este considerată îndeplinită dacă nu se încalcă niciun indicator
(aşa cum sunt aceştia definiţi la articolul 62(3)), iar clubul licenţiat înregistrează un excedent în perioadele
de raportare T-2 şi T-1.
2 Cerinţa privind pragul de rentabilitate este considerată îndeplinită chiar dacă se încalcă un indicator
(aşa cum sunt aceştia definiţi la articolul 62(3)) dacă:
a) clubul licenţiat înregistrează un excedent total corespunzător perioadelor T-2, T-1 şi T sau
b) clubul licenţiat înregistrează un deficit total aferent perioadelor T-2, T-1 şi T, care se încadrează în
abaterea acceptabilă (aşa cum este aceasta definită la articolul 61), luându-se în calcul şi excedentul
(dacă există) corespunzător perioadelor T-3 şi T-4 (conform prevederilor de la articolul 60(6)).
3 Cerinţa referitoare la pragul de rentabilitate nu este considerată îndeplinită în cazul în care clubul
licenţiat înregistrează un deficit total aferent perioadelor T-2, T-1 şi T care depăşeşte abaterea
acceptabilă (aşa cum este aceasta definită la articolul 61), luându-se în calcul şi excedentul (dacă există)
corespunzător perioadelor T-3 şi T-4 (conform prevederilor de la articolul 60(6)).
Articolul 64 - Informaţii prognozate privind pragul de rentabilitate
1 În cazul în care un club licenţiat încalcă oricare din indicatorii prevăzuţi la articolul 62(3), acesta trebuie
să întocmească şi să înainteze informaţii prognozate privind pragul de rentabilitate, până la termenul şi în
forma comunicate de administraţia UEFA.
2 Informaţiile prognozate privind pragul de rentabilitate trebuie să acopere perioada de 12 luni începând
imediat după data obligatorie de închidere a perioadei de raportare T (denumită în prezentul: perioada de
raportare T+1).
3 Informaţiile prognozate privind pragul de rentabilitate trebuie să conţină:
a) contul prognozat de profit şi pierderi;
b) valoarea prognozată a pragului de rentabilitate, în funcţie de contul prognozat de profit şi pierderi,
incluzând ajustări pentru calcularea veniturilor şi cheltuielilor relevante;
c) fluxurile de trezorerie prognozate;
d) bilanţul prognozat şi
e) note explicative, incluzând ipoteze rezonabile, riscuri şi o comparaţie cu perioada de raportare T.
4 Informaţiile prognozate privind pragul de rentabilitate trebuie să fie întocmite într-un mod similar cu
situaţiile financiare anuale auditate şi să respecte aceleaşi reguli contabile utilizate pentru întocmirea
situaţiilor financiare anuale, cu excepţia modificărilor regulilor contabile apărute după data celor mai
recente situaţii financiare anuale şi care se vor regăsi în situaţiile financiare anuale viitoare, în acest caz
impunându-se prezentarea de detalii privind modificările.
ALTE CERINŢE DE MONITORIZARE
Articolul 65 - Lipsa datoriilor restante către cluburile de fotbal - Actualizare

1 La datele de 30 iunie şi 30 septembrie din anul în care încep competiţiile de club UEFA, clubul licenţiat
nu trebuie să aibă datorii restante (conform prevederilor din Anexa VIII) către alte cluburi de fotbal, ca
urmare a activităţilor de transfer desfăşurate până la 30 iunie, respectiv 30 septembrie.
2 Fiecare club licenţiat trebuie să facă dovada că nu are datorii restante la 30 iunie. În cazul în care un
club licenţiat are datorii restante la data de 30 iunie a anului în care încep competiţiile de club UEFA sau
dacă i se solicită de Corpul de control financiar al cluburilor din cadrul UEFA, acesta trebuie, de
asemenea, să facă dovada că nu are datorii restante la 30 septembrie.
3 Datoriile către cluburile de fotbal sunt sumele cuvenite cluburilor de fotbal ca urmare a activităţilor de
transfer, inclusiv compensaţiile de formare şi contribuţiile de solidaritate stipulate de Regulamentul FIFA
privind statutul şi transferul jucătorilor, precum şi sumele datorate ca urmare a îndeplinirii anumitor condiţii
specifice.
4 Cluburile licenţiate au obligaţia de a întocmi şi înainta, până la termenul şi în forma comunicate de
administraţia UEFA, informaţiile privind transferurile, chiar dacă nu au avut loc transferuri/împrumuturi în
perioada relevantă.
5 Cluburile licenţiate trebuie să prezinte:
a) toate legitimările noi de jucători (inclusiv împrumuturile) efectuate în perioada de 12 luni anterioară
datei de 30 iunie/30 septembrie, indiferent dacă există sau nu sume restante de plată la 30 iunie/30
septembrie;
b) toate transferurile pentru care există sume restante de plată la 30 iunie/30 septembrie, indiferent dacă
au avut loc în perioada de 12 luni anterioară datei de 30 iunie/30 septembrie sau anterior acesteia şi
c) toate transferurile care la 30 iunie/30 septembrie fac obiectul unei acţiuni înaintate autorităţii
competente conform legislaţiei naţionale sau al unei proceduri deschise la o autoritate fotbalistică
naţională sau internaţională sau la tribunalul arbitral competent.
6 Informaţiile privind transferurile trebuie să conţină cel puţin următoarele (pentru fiecare transfer de
jucători, inclusiv pentru împrumuturi):
a) Jucătorul (numele acestuia);
b) Data acordului de transfer/împrumut;
c) Denumirea clubului de fotbal unde jucătorul a fost legitimat anterior;
d) Indemnizaţia de transfer (sau împrumut) angajată şi/sau plătită (inclusiv compensaţia de formare şi
contribuţia de solidaritate), chiar dacă plata acesteia nu a fost solicitată de creditor;
e) Alte costuri directe de achiziţionare a drepturilor de legitimare a jucătorului angajate şi/sau plătite;
f) Suma achitată şi data plăţii;
g) Soldul de plată la 30 iunie/30 septembrie aferent fiecărui transfer şi data scadenţei pentru fiecare
datorie neplătită;
h) Sumele condiţionale (datorii contingente) care nu au fost recunoscute încă în bilanţ la 30 iunie/30
septembrie şi
i) Sumele care fac obiectul unei acţiuni/proceduri în curs de derulare.
7 Clubul licenţiat trebuie să reconcilieze valoarea totală a datoriilor reflectate de informaţiile privind
transferurile cu valoarea corespunzând contului „Datorii rezultate din activitatea de transfer” (dacă este
cazul) din bilanţ sau cu înregistrările contabile aferente.
8 Informaţiile privind transferurile trebuie aprobate de conducere prin intermediul unei declaraţii succinte
semnate de organul executiv al clubului licenţiat.

Articolul 66 - Lipsa datoriilor restante către angajaţi - Actualizare
1 La datele de 30 iunie şi 30 septembrie din anul în care încep competiţiile de club UEFA, clubul licenţiat
nu trebuie să aibă datorii restante (conform prevederilor Anexei VIII) către angajaţi (aşa cum sunt aceştia
definiţi la alineatele 2 şi 3 din articolul 50).
2 Fiecare club licenţiat trebuie să facă dovada că nu are datorii restante la 30 iunie. În cazul în care un
club licenţiat are datorii restante la data de 30 iunie a anului în care încep competiţiile de club UEFA sau
dacă i se solicită de Corpul de control financiar al cluburilor din cadrul UEFA, acesta trebuie, de
asemenea, să facă dovada că nu are datorii restante la 30 septembrie.
3 Cluburile licenţiate trebuie să întocmească şi să înainteze, până la termenul şi în forma comunicate de
administraţia UEFA, o declaraţie prin care să confirme lipsa sau existenţa datoriilor restante către
angajaţi.
4 Cluburile licenţiate trebuie să prezinte:
a) toţi angajaţii pentru care există o sumă restantă de plată la 30 iunie/30 septembrie şi
b) toţi angajaţii în legătură cu care la 30 iunie/30 septembrie există o acţiune înaintată autorităţii
competente conform legislaţiei naţionale sau o procedură deschisă la o autoritate fotbalistică naţională
sau internaţională sau la tribunalul arbitral competent.
5 Pentru fiecare datorie restantă către angajaţi trebuie furnizate cel puţin următoarele informaţii, împreună
cu explicaţiile aferente:
a) Numele angajatului;
b) Postul/funcţia angajatului;
c) Data angajării;
d) Data încetării raporturilor de muncă (dacă este cazul);
e) Soldul restant la 30 iunie/30 septembrie şi data scadenţei pentru fiecare datorie restantă şi
f) Sumele care fac obiectul unei acţiuni/proceduri în curs de derulare.
6 Declaraţia trebuie aprobată de conducere prin intermediul unei confirmări succinte semnate de organul
executiv al clubului licenţiat.
Articolul 66bis – Lipsa datoriilor restante către asigurările sociale/autorităţile fiscale - Actualizare
1 La datele de 30 iunie şi 30 septembrie din anul în care încep competiţiile de club UEFA, clubul licenţiat
nu trebuie să aibă datorii restante (conform prevederilor Anexei VIII) către asigurările sociale/autorităţile
fiscale, în baza obligaţiilor contractuale sau legale privind angajaţii, aşa cum sunt definiţi aceştia la
articolul 50.
2 Fiecare club licenţiat trebuie să facă dovada că nu are datorii restante la 30 iunie. În cazul în care un
club licenţiat are datorii restante la data de 30 iunie a anului în care încep competiţiile de club UEFA sau
dacă i se solicită de Corpul de control financiar al cluburilor din cadrul UEFA, acesta trebuie, de
asemenea, să facă dovada că nu are datorii restante la 30 septembrie.
3 Cluburile licenţiate trebuie să întocmească şi să înainteze, până la termenul şi în forma comunicate de
administraţia UEFA, o declaraţie prin care să confirme lipsa sau existenţa datoriilor restante către
asigurările sociale/autorităţile fiscale.

4 Pentru fiecare datorie restantă către asigurările sociale/autorităţile fiscale trebuie furnizate cel puţin
următoarele informaţii, împreună cu explicaţiile aferente:
a) Denumirea creditorului;
b) Soldul restant la 30 iunie/30 septembrie şi data scadenţei pentru fiecare datorie restantă şi
c) Sumele care fac obiectul unei acţiuni/proceduri în curs de derulare.
5 Declaraţia trebuie aprobată de conducere prin intermediul unei confirmări succinte semnate de organul
executiv al clubului licenţiat.
Articolul 67 - Obligaţia de notificare a evenimentelor survenite ulterior
1 Clubul licenţiat are obligaţia de a notifica licenţiatorul fără întârziere, în scris, cu privire la survenirea de
modificări semnificative, incluzând, dar fără ca specificarea să fie exhaustivă, evenimente ulterioare de
importanţă economică majoră, până cel puţin la sfârşitul sezonului de licenţiere.
2 Informaţiile întocmite de conducere trebuie să includă o descriere a evenimentului sau situaţiei
survenite şi o estimare a impactului financiar al acestora sau o declaraţie (motivată) conform căreia o
astfel de estimare nu poate fi realizată.
Articolul 68 - Prevedere comună pentru toate cerinţele de monitorizare
În cazul în care una din cerinţele de monitorizare nu este îndeplinită, Corpul de control financiar al
cluburilor din cadrul UEFA va lua o decizie, incluzând posibilitatea de a încheia un acord de reglementare
cu clubul licenţiat, luând în considerare alţi factori, conform prevederilor Anexei XI şi va lua fără întârziere
măsurile ce se impun, în conformitate cu procedura definită în Regulamentul de procedură al Corpului de
control financiar al cluburilor din cadrul UEFA.

Partea a IV-a Prevederi finale

Articolul 69 - Textul de referinţă şi limba de corespondenţă
1 În cazul în care există discrepanţe în ceea ce priveşte interpretarea versiunilor în limbile engleză,
franceză, germană şi rusă ale prezentului Regulament, versiunea în limba engleză este versiunea de
referinţă.
2 Corespondenţa dintre UEFA şi licenţiator şi/sau cluburile licenţiate trebuie să se desfăşoare într-una din
cele trei limbi oficiale ale UEFA (engleză, franceză şi germană), UEFA putând solicita licenţiatorului şi/sau
cluburilor licenţiate traduceri autorizate ale documentelor, pe cheltuiala acestora.

Articolul 70 - Anexele
Toate anexele prezentului Regulament fac parte integrantă din acesta.

Articolul 71 - Auditurile de conformitate
1 UEFA şi/sau organismele/agenţiile numite de aceasta îşi rezervă dreptul de a efectua oricând audituri
de conformitate la licenţiator şi, în prezenţa licenţiatorului, la solicitanţii de licenţă/cluburile licenţiate.
2 Auditurile de conformitate au rolul de a verifica dacă atât licenţiatorul, cât şi solicitanţii de
licenţă/cluburile licenţiate şi-au îndeplinit obligaţiile stipulate în prezentul Regulament şi dacă licenţa a
fost corect acordată la momentul în care a fost luată decizia definitivă a licenţiatorului.
3 În ceea ce priveşte auditurile de conformitate, dacă există discrepanţe în ceea ce priveşte interpretarea
regulamentului naţional de licenţiere a cluburilor între versiunea în limba oficială a UEFA şi versiunea în
limba naţională oficială, versiunea în limba oficială a UEFA este versiunea de referinţă.

Articolul 72 - Procedurile disciplinare
1 Corpul de control financiar al cluburilor din cadrul UEFA va ţine permanent cont de obiectivele generale
ale prezentului Regulament şi va combate orice încercare de eludare a acestor obiective.
2 În cazul oricărei încălcări a prevederilor prezentului Regulament, UEFA poate lua măsurile ce se impun
conform Regulamentului de procedură al Corpului de control financiar al cluburilor din cadrul UEFA.

Articolul 73 - Implementarea
Administraţia UEFA va lua deciziile care se impun şi va adopta prevederile detaliate necesare pentru
implementarea prezentului Regulament, sub forma unor directive.
Articolul 74 - Adoptarea, abrogarea şi intrarea în vigoare
1 Prezentul Regulament a fost adoptat de Comitetul Executiv al UEFA în cadrul Adunării din 29 iunie
2015.
2 Prezentul Regulament înlocuieşte Regulamentul UEFA de licenţiere a cluburilor şi de fair play financiar
(Ediţia 2012).

3 Prezentul Regulament intră în vigoare la data de 1 iulie 2015.

Pentru Comitetul Executiv al UEFA:
Michel Platini
Preşedinte

Nyon, 29 iunie 2015

Gianni Infantino
Secretar General

ANEXA I: Politica de acordare a excepţiilor
A. Principiul
1. În conformitate cu prevederile de la articolul 4, administraţia UEFA poate acorda excepţii în
următoarele situaţii:
a) Neaplicabilitatea unei cerinţe minime cu privire la organismele jurisdicţionale de licenţiere a cluburilor
sau la procesul de luare a deciziilor definite la articolul 7, din motive ce ţin de legislaţia naţională sau din
alte motive;
b) Neaplicabilitatea unei cerinţe minime cu privire la procesul de bază definit la articolul 9, din motive ce
ţin de legislaţia naţională sau din alte motive;
c) Neaplicabilitatea procedurii minime de evaluare definite la articolul 10, din motive ce ţin de legislaţia
naţională sau din alte motive;
d) Neaplicabilitatea regulii celor trei ani definite la articolul 12(2) şi (3), în cazul modificării formei juridice
sau a structurii juridice a grupului solicitantului de licenţă (de exemplu, reorganizare sau restructurare,
fuziuni între cluburi, divizări), după caz;
e) Neaplicabilitatea unui anumit criteriu definit în Partea a II-a, Capitolul 3, din motive ce ţin de legislaţia
naţională sau din alte motive;
f) Prelungirea perioadei iniţiale de implementare a unui criteriu sau a unei categorii de criterii definite în
Partea a II-a, Capitolul 3.
2. Excepţiile referitoare la situaţiile prevăzute la punctele a), b), c), e) şi f) sunt acordate asociaţiei
membre UEFA, fiind aplicabile pentru toate cluburile afiliate la asociaţia membră UEFA care depun o
cerere de acordare a licenţei în vederea participării la competiţiile de club UEFA. Excepţiile referitoare la
situaţia prevăzută la punctul d) sunt acordate, în mod individual, cluburilor care solicită acordarea unei
licenţe.
3. În principiu, o excepţie se acordă pe perioada unui sezon competiţional. În anumite situaţii, această
perioadă poate fi prelungită, iar asociaţia membră UEFA poate fi inclusă într-un plan de îmbunătăţire.
4. Excepţia poate fi reînnoită în baza unei noi solicitări.
B. Procesul
1. Administraţia UEFA are rol de organism jurisdicţional de primă instanţă în ceea ce priveşte cererile de
acordare a excepţiilor.
2. Cererea de acordare a unei excepţii trebuie să fie înaintată în scris, trebuie să fie clară şi motivată
corespunzător.
3. Excepţiile referitoare la situaţiile prevăzute la alineatul A(1) (a, b, c, e şi f) trebuie înaintate de asociaţia
membră UEFA către administraţia UEFA până la termenul limită comunicat de aceasta din urmă.
4. Excepţiile referitoare la situaţia prevăzută la alineatul A(1)(d) pot fi înaintate oricând de asociaţia
membră UEFA.
5. Administraţia UEFA va păstra confidenţialitatea în ceea ce priveşte acordarea excepţiilor, în limitele
impuse de prezentul Regulament.
6. La acordarea excepţiilor se va ţine cont de statutul şi situaţia fotbalului pe teritoriul asociaţiei membre
UEFA, precum şi de situaţia şi statutul solicitantului de licenţă. În acest sens, sunt avute în vedere diferite
aspecte, precum:

a) mărimea teritoriului, populaţia, geografia, economia;
b) mărimea asociaţiei membre UEFA (numărul de cluburi, numărul de jucători legitimaţi şi de
echipe, mărimea şi calitatea administraţiei asociaţiei etc.);
c) nivelul fotbalului (cluburi profesioniste, semiprofesioniste sau de amatori);
d) statutul fotbalului ca sport în teritoriu şi potenţialul său comercial (numărul mediu de spectatori,
piaţa transmisiilor televizate, sponsorizarea, posibilităţile de generare de venituri etc.);
e) coeficientul UEFA (pentru asociaţie şi cluburile sale) şi clasamentul FIFA;
f) situaţia privind regimul de proprietate al stadioanelor (club, oraş/comunitate etc.) în cadrul
asociaţiei;
g) ajutorul (financiar şi de altă natură) din partea autorităţilor naţionale, regionale şi locale,
inclusiv din partea ministerului sporturilor;
h) protecţia creditorilor;
i) structura juridică a grupului şi perimetrul de raportare.
7. Decizia va fi comunicată asociaţiei membre UEFA. Decizia trebuie să fie motivată şi redactată în scris.
Asociaţia membră UEFA are obligaţia de a o comunica tuturor solicitanţilor de licenţă implicaţi.
8. Deciziile administraţiei UEFA pot fi atacate cu apel, în scris, la Tribunalul Arbitral al Sportului (TAS), în
conformitate cu prevederile aplicabile din Statutul UEFA.

ANEXA II: Delegarea responsabilităţilor privind licenţierea şi monitorizarea către
liga afiliată
1. Comitetul Executiv al UEFA aprobă cererile asociaţiilor membre UEFA privind delegarea
responsabilităţilor privind licenţierea şi monitorizarea cluburilor către liga afiliată, respectiv retragerea
acestor responsabilităţi, conform prevederilor articolului 5(2).
2. Cererile motivate corespunzător, în acest sens, pot fi înaintate oricând administraţiei UEFA. Toate
cererile înaintate în scris către UEFA înainte de începerea procesului de bază vor fi analizate în vederea
aplicării în sezonul competiţional următor.
3. Momentul înaintării cererii trebuie ales cu atenţie. UEFA nu va accepta nicio cerere de delegare sau de
retragere a responsabilităţilor privind licenţierea în timpul desfăşurării procesului de bază, în vederea
asigurării continuităţii.
4. Comitetul Executiv al UEFA poate aproba cererea de delegare dacă asociaţia membră UEFA confirmă
în scris că liga respectivă:
a) este afiliată la asociaţia membră UEFA şi a confirmat în scris respectarea statutului,
regulamentelor şi deciziilor organismelor responsabile şi competente ale asociaţiei membre;
b) este responsabilă cu desfăşurarea campionatului naţional la cel mai înalt nivel;
c) a stabilit împreună cu asociaţia membră UEFA modul de folosire a contribuţiilor financiare
plătite de UEFA asociaţiilor membre UEFA pentru activităţi legate de licenţierea cluburilor;
d) a înaintat o decizie adoptată în scris de organul legislativ al ligii afiliate cu privire la respectarea
următoarelor obligaţii către UEFA:
i) implementarea în regulamentul naţional de licenţiere a cluburilor a criteriilor UEFA de
licenţiere a cluburilor prevăzute în prezentul Regulament, cu modificările ulterioare;
ii) colaborarea cu UEFA şi organismele/agenţiile desemnate de aceasta în cadrul
procesului de monitorizare a cluburilor;
iii) asigurarea accesului UEFA şi organismelor/agenţiilor desemnate de aceasta în
vederea verificării modului de funcţionare a sistemului de licenţiere a cluburilor şi a
deciziilor luate de organele jurisdicţionale de licenţiere, oricând se solicită;
iv) asigurarea desfăşurării auditurilor de conformitate efectuate de UEFA şi de
organismele/agenţiile desemnate de aceasta la cluburile calificate la competiţiile de club
UEFA, oricând se solicită acest lucru;
v) acceptarea oricărei decizii a UEFA cu privire la excepţii şi/sau auditurile de
conformitate;
vi) dispunerea de sancţiuni corespunzătoare împotriva părţilor implicate, în conformitate
cu recomandările sau deciziile UEFA.

ANEXA III: Includerea Părţii a II-a a prezentului Regulament în regulamentul
naţional de licenţiere a cluburilor

A. Principiul
În regulamentul naţional de licenţiere a cluburilor, fiecare asociaţie membră UEFA trebuie să definească
părţile implicate, drepturile şi obligaţiile acestora, criteriile şi procesele necesare, în conformitate cu
prezentul Regulament, în vederea participării la competiţiile de club UEFA (A se vedea articolul 5(3)).
B. Procesul
1. Asociaţia membră UEFA are obligaţia de a finaliza textul regulamentului naţional de licenţiere a
cluburilor şi de a-l transmite, tradus într-una din limbile oficiale ale UEFA, administraţiei UEFA în vederea
revizuirii, până la termenul limită comunicat de administraţia UEFA.
2. Asociaţia membră UEFA trebuie să asigure includerea tuturor prevederilor aplicabile din prezentul
Regulament în regulamentul naţional de licenţiere a cluburilor şi să demonstreze acest lucru
administraţiei UEFA. Administraţia UEFA poate acorda excepţii, conform articolului 4 din prezentul
Regulament.
3. Asociaţia membră UEFA are dreptul de a mări numărul de criterii sau de a introduce criterii minime
suplimentare în regulamentul naţional de licenţiere a cluburilor în vederea participării la competiţiile de
club UEFA.
4. În cazul în care licenţiatorul măreşte numărul de criterii din regulamentul naţional de licenţiere a
cluburilor sau introduce criterii minime suplimentare, acestea se vor aplica mutatis mutandis în vederea
participării la competiţiile de club UEFA.
5. Asociaţia membră UEFA trebuie să confirme administraţiei UEFA că toate prevederile incluse în
regulamentul naţional de licenţiere a cluburilor sunt conforme cu legislaţia naţională aplicabilă.
6. Administraţia UEFA revizuieşte versiunea finală a regulamentului naţional de licenţiere a cluburilor şi
confirmă în scris asociaţiei membre UEFA că:
a) prevederile aplicabile cuprinse în prezentul Regulament în vederea participării la competiţiile
de club UEFA au fost incluse în regulamentul naţional de licenţiere a cluburilor;
b) licenţa emisă de organele naţionale competente, în conformitate cu regulamentul naţional de
licenţiere a cluburilor, are la bază criteriile minime prevăzute în Partea a II-a a prezentului
Regulament.
7. Regulamentul naţional de licenţiere a cluburilor trebuie aprobat de organele naţionale competente şi
comunicat solicitanţilor de licenţă înainte de începerea procesului de licenţiere, regulamentul neputând fi
modificat în timpul derulării procesului de licenţiere decât cu aprobarea UEFA.
8. Asociaţia membră UEFA este încurajată să aplice un sistem de licenţiere şi cerinţe de monitorizare în
vederea reglementării participării la competiţiile interne. În acest sens, asociaţia membră UEFA poate
mări sau micşora numărul de criterii, respectiv poate introduce criterii minime suplimentare în
regulamentul naţional de licenţiere a cluburilor în vederea participării la competiţiile interne.

ANEXA IV: Aplicarea extraordinară a sistemului de licenţiere a cluburilor
1. Administraţia UEFA stabileşte termenele necesare şi criteriile minime pentru aplicarea extraordinară a
sistemului de licenţiere a cluburilor, după cum se specifică la articolul 15(1) şi le comunică asociaţiilor
membre UEFA până cel târziu la data de 31 august a anului anterior sezonului de licenţiere.
2. Asociaţiile membre UEFA trebuie să anunţe administraţia UEFA în scris cu privire la solicitările de
aplicare extraordinară a sistemului de licenţiere, menţionând denumirea cluburilor în cauză, până la
termenul limită comunicat de administraţia UEFA.
3. Asociaţiile membre UEFA au responsabilitatea de a transmite criteriile cluburilor respective, în vederea
evaluării aplicării procedurii extraordinare la nivel naţional. Asociaţiile membre UEFA trebuie să ia fără
întârziere măsurile ce se impun astfel încât, împreună cu cluburile în cauză, să facă demersurile
necesare pentru procedura extraordinară.
4. Clubul în cauză trebuie să prezinte documentele justificative licenţiatorului, care va evalua clubul în
baza standardelor minime stabilite şi va înainta următoarea documentaţie, redactată într-una din limbile
oficiale ale UEFA, către administraţia UEFA, până la termenul limită comunicat de aceasta:
a) cerere scrisă prin care se solicită acordarea unei permisiuni speciale de participare la
competiţia de club UEFA;
b) recomandare din partea licenţiatorului, emisă în urma evaluării (în care trebuie să se specifice
data la care a avut loc evaluarea şi numele persoanelor care au efectuat evaluarea);
c) toate documentele justificative furnizate de club şi de licenţiator, conform solicitării
administraţiei UEFA;
d) orice alte documente solicitate de administraţia UEFA pe parcursul desfăşurării procedurii
extraordinare.
5. Administraţia UEFA ia o decizie în baza documentaţiei primite şi acordă permisiunea specială de
participare la competiţiile de club UEFA dacă toate criteriile stabilite sunt îndeplinite şi clubul se califică în
baza rezultatelor sportive obţinute. Decizia va fi comunicată asociaţiei membre UEFA, care o va transmite
clubului în cauză.
6. Dacă un club este eliminat în baza rezultatelor sportive în timpul derulării procedurii extraordinare,
asociaţia membră UEFA are obligaţia să anunţe administraţia UEFA fără întârziere, procedura fiind
întreruptă imediat, fără a se lua o decizie. Odată ce a fost întreruptă, procedura nu poate fi reluată
ulterior.
7. Deciziile administraţiei UEFA pot fi atacate cu apel, în scris, la Tribunalul Arbitral al Sportului (TAS), în
conformitate cu prevederile aplicabile din Statutul UEFA.

ANEXA V: Stabilirea auditorului şi a procedurilor de evaluare

A. Principiul
1. Auditorul trebuie să fie independent, în conformitate cu Codul etic al profesioniştilor contabili al
Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC) (A se vedea articolele 47 şi 48).
2. Auditorul trebuie să fie membru al unuia dintre organismele membre ale IFAC. Dacă pe teritoriul
solicitantului de licenţă nu există niciun organism membru al IFAC, solicitantul de licenţă trebuie să
apeleze la un auditor independent care are dreptul, conform legislaţiei naţionale, să efectueze audituri.
B. Procedurile de evaluare
1. Auditorul trebuie să auditeze situaţiile financiare anuale. Raportul auditorului trebuie:
a) să conţină o declaraţie prin care se arată că auditul s-a desfăşurat în conformitate cu
Standardele internaţionale de audit sau cu standardele sau reglementările naţionale de audit, în
măsura în care acestea îndeplinesc cerinţele minime de conformitate cu Standardele
internaţionale de audit şi
b) să fie înaintat licenţiatorului împreună cu situaţiile financiare anuale, pentru ca acesta să le
poată utiliza în vederea pronunţării deciziei de licenţiere.
2. Auditorul trebuie să revizuiască, cel puţin, situaţiile financiare interimare. Raportul auditorului trebuie:
a) să conţină o declaraţie prin care se arată că revizuirea s-a desfăşurat în conformitate cu
Standardele internaţionale privind angajamentele de revizuire (ISRE) 2410, „Revizuirea
informaţiilor financiare interimare efectuată de auditorul independent al entităţii” sau cu
standardele sau reglementările naţionale de revizuire, în măsura în care acestea îndeplinesc
cerinţele minime de conformitate cu ISRE 2410 şi
b) să fie înaintat licenţiatorului împreună cu situaţiile financiare interimare, pentru ca acesta să le poată
utiliza în vederea pronunţării deciziei de licenţiere.
3. Auditorul trebuie să evalueze informaţiile suplimentare, dacă există astfel de informaţii. Raportul de
constatare al auditorului trebuie:
a) să conţină o declaraţie prin care se arată că evaluarea s-a desfăşurat în baza procedurilor
convenite, în conformitate cu Standardul internaţional privind serviciile conexe (ISRS) 4400 sau
cu standardele sau reglementările naţionale, în măsura în care acestea îndeplinesc cerinţele
minime de conformitate cu ISRS 4400 şi
b) să fie înaintat licenţiatorului împreună cu informaţiile suplimentare, pentru ca acesta să le
poată utiliza în vederea pronunţării deciziei de licenţiere.
4. Şi alte informaţii financiare decât cele definite la alineatele 1-3 de mai sus pot fi evaluate de un auditor.
În acest caz, raportul auditorului trebuie:
a) să conţină o declaraţie prin care se arată că evaluarea s-a desfăşurat:
i) în baza procedurilor convenite, în conformitate cu Standardul internaţional privind
serviciile conexe (ISRS) 4400 sau cu standardele sau reglementările naţionale, în
măsura în care acestea îndeplinesc cerinţele minime de conformitate cu ISRS 4400 sau
ii) în vederea evaluării informaţiilor financiare prognozate (dacă este cazul), în
conformitate cu Standardele internaţionale privind misiunile de asigurare (ISAE) 3400
sau cu standardele sau reglementările naţionale, în măsura în care acestea îndeplinesc
cerinţele minime de conformitate cu ISAE 3400 şi

b) să fie înaintat licenţiatorului împreună cu documentaţia relevantă, pentru ca acesta să le poată
utiliza în vederea pronunţării deciziei de licenţiere.

ANEXA VI: Cerinţele minime de raportare pentru situaţiile financiare

A. Principiul
1. Fără a se aduce atingere cerinţelor cuprinse în reglementările contabile naţionale, Standardele
internaţionale de raportare financiară sau Standardul internaţional de raportare financiară pentru
întreprinderi mici şi mijlocii, conform criteriilor financiare cuprinse în prezentul Regulament, solicitanţii de
licenţă/cluburile licenţiate au obligaţia de a prezenta licenţiatorului un nivel minim de informaţii financiare,
după cum se prevede la articolele 47, 48 şi 52.
2. Fiecare componentă a situaţiilor financiare trebuie identificată în mod clar. Pentru a facilita înţelegerea
informaţiilor financiare prezentate, următoarele informaţii vor fi indicate vizibil şi repetate ori de câte ori
este necesar în situaţiile financiare:
a) Denumirea (şi forma juridică), sediul social şi adresa entităţii/entităţilor care efectuează
raportarea, respectiv orice modificări ale acestor informaţii, de la ultima dată obligatorie de
închidere;
b) Se va preciza dacă informaţiile financiare sunt valabile pentru un solicitant de licenţă/club
licenţiat individual sau pentru un grup de entităţi sau o altă combinare de entităţi şi se vor
prezenta structura şi alcătuirea grupului respectiv sau combinării de entităţi respective;
c) Data obligatorie de închidere şi perioada la care fac referire informaţiile financiare (atât pentru
informaţiile curente, cât şi pentru cele comparative) şi
d) Moneda folosită pentru prezentarea informaţiilor.
B. Bilanţul
1. În continuare, sunt prezentate cerinţele minime pentru conturile de bilanţ.
Active
i. numerar şi echivalente de numerar
ii. creanţe rezultate din activitatea de transfer (circulante şi pe termen lung)
iii. creanţe de la entităţile din cadrul grupului şi alte părţi afiliate (circulante şi pe termen lung)
iv. alte creanţe circulante
v. active privind impozitele (circulante şi pe termen lung)
vi. stocuri
vii. alte active (circulante şi pe termen lung)
viii. imobilizări corporale
ix. imobilizări necorporale - jucători
x. imobilizări necorporale - altele
xi. investiţii
Pasive
xii. descoperiri de cont
xiii. credite bancare şi alte împrumuturi (curente şi pe termen lung)
xiv. datorii către entităţi din cadrul grupului şi alte părţi afiliate (curente şi pe termen lung)
xv. datorii rezultate din activitatea de transfer (curente şi pe termen lung)
xvi. datorii către angajaţi (curente şi pe termen lung)
xvii. datorii către asigurările sociale/autorităţile fiscale (curente şi pe termen lung)
xviii. alte datorii şi venituri amânate (curente şi pe termen lung)
xix. alte datorii cu privire la taxe şi impozite (curente şi pe termen lung)
xx. alte datorii curente
xxi. provizioane (pe termen scurt şi pe termen lung)
xxii. alte datorii (curente şi pe termen lung)

Active/pasive nete
xxiii. active/pasive nete
Capitaluri proprii
xxiv. capital social/al fondului
xxv. rezultat reportat
xxvi. alte rezerve
2. Conducerea poate opta ca poziţiile (i) – (xxvi) să fie prezentate direct în bilanţ sau în notele explicative.
3. Valoarea corespunzătoare activelor/pasivelor nete, calculată ca diferenţa dintre totalul activelor şi
totalul pasivelor, este utilizată pentru a stabili dacă solicitantul de licenţă/clubul licenţiat a respectat sau
nu indicatorul 2 prevăzut la articolele 52 şi 62.
C. Contul de profit şi pierderi
1. În continuare, sunt prezentate cerinţele minime pentru contul de profit şi pierderi.
Venituri
i. bilete de intrare
ii. sponsorizări şi publicitate
iii. drepturi de transmisie
iv. activităţi comerciale
v. plăţi de solidaritate din partea UEFA şi sume de premiere
vi. alte venituri din exploatare
Cheltuieli
vii. costul vânzărilor/cu materialele
viii. cheltuieli privind beneficiile pentru angajaţi (jucători şi alţi angajaţi)
ix. amortizarea şi ajustarea imobilizărilor corporale
x. amortizarea şi deprecierea imobilizărilor necorporale (drepturi de legitimare a jucătorilor şi alte
imobilizări necorporale)
xi. alte cheltuieli de exploatare
Altele
xii. profitul/pierderea din cedarea de active
xiii. profitul/pierderea din cedarea imobilizărilor necorporale – jucători
xiv. venituri şi cheltuieli financiare
xv. venituri şi cheltuieli extraordinare
xvi. venituri/cheltuieli în legătură cu impozitele
xvii. profitul sau pierderea după impozitare.
2. Conducerea poate opta ca poziţiile (i) – (xvii) să fie prezentate direct în contul de profit şi pierderi sau
în notele explicative.
D. Tabloul fluxului de trezorerie
1. Tabloul fluxului de trezorerie trebuie să conţină informaţii despre fluxurile de trezorerie aferente
perioadei financiare, clasificate separat, conform cerinţelor de mai jos.
Fluxul de trezorerie din activităţi de exploatare
Activităţile de exploatare sunt reprezentate de principalele activităţi generatoare de venit ale entităţii şi de
alte activităţi de altă natură decât activităţile de investiţii sau finanţare. Prin urmare, este vorba de
tranzacţii şi de alte evenimente luate în considerare la calcularea profitului sau pierderii nete. Cerinţele
minime sunt prezentate mai jos:
i. Intrări/ieşiri nete de numerar din activităţi de exploatare
Fluxuri de trezorerie din activităţi de investiţii
Activităţile de investiţii sunt reprezentate de achiziţia şi cedarea de active pe termen lung (inclusiv drepturi
de legitimare a jucătorilor) şi alte investiţii care nu sunt incluse în echivalentele de numerar. Entitatea

trebuie să prezinte separat categoriile principale de încasări brute şi plăţi brute în numerar aferente
activităţilor de investiţii. Cerinţele minime sunt prezentate mai jos:
ii. Intrări/ieşiri de numerar din achiziţia/cedarea drepturilor de legitimare a jucătorilor
iii. Intrări/ieşiri de numerar din achiziţia/cedarea de imobilizări corporale
iv. Alte intrări/ieşiri de numerar din activităţi de investiţii
Fluxuri de trezorerie din activităţi de finanţare
Activităţile de finanţare sunt activităţile în urma cărora se produc modificări în dimensiunile şi structura
capitalurilor proprii şi a împrumuturilor entităţii. Entitatea trebuie să prezinte separat categoriile principale
de încasări brute şi plăţi brute în numerar aferente activităţilor de finanţare. Cerinţele minime sunt
prezentate mai jos:
v. Intrări/ieşiri de numerar din împrumuturi - acţionari şi părţi afiliate
vi. Intrări/ieşiri de numerar din împrumuturi - instituţii financiare
vii. Intrări de numerar din majorarea capitalului/capitalurilor proprii
viii. Ieşiri de numerar din dividende plătite proprietarilor/acţionarilor
ix. Alte intrări/ieşiri de numerar din activităţi de finanţare
Alte fluxuri de trezorerie
Fluxurile de trezorerie din dobânzile şi dividendele primite şi plătite trebuie prezentate separat. Fiecare
dintre aceste fluxuri de trezorerie trebuie prezentat în acelaşi mod de la o perioadă la alta, fiind înregistrat
ca provenind fie din activităţi de exploatare, fie din activităţi de investiţii, fie din activităţi de finanţare.
Fluxurile de trezorerie din impozitele pe venit trebuie prezentate separat şi înregistrate ca fluxuri de
trezorerie din activităţi de exploatare, în afară de cazul în care este posibilă identificarea precisă acestora
ca provenind din activităţi de finanţare şi de investiţii.
2. Se vor raporta numerarul şi echivalentele de numerar, realizându-se o reconciliere a valorilor din
tabloul fluxului de trezorerie prezentat şi a conturilor echivalente din bilanţ.
E. Notele explicative la situaţiile financiare
1. Notele explicative la situaţiile financiare anuale vor fi prezentate în mod sistematic. Fiecare poziţie din
bilanţ, contul de profit şi pierderi şi tabloul fluxului de trezorerie trebuie corelată cu informaţiile
corespunzătoare din notele explicative. Cerinţele minime de raportare pentru notele explicative sunt
următoarele:
a) Regulile contabile
Baza de întocmire a situaţiilor financiare şi o prezentare succintă a regulilor contabile utilizate.
b) Imobilizările corporale
Fiecare clasă de imobilizări corporale trebuie prezentată separat (de exemplu, proprietăţi, stadion şi
echipamente).
Pentru fiecare clasă de imobilizări corporale trebuie prezentate următoarele informaţii:
i) valoarea contabilă brută şi amortizarea acumulată (însumată cu pierderile acumulate din
depreciere) la începutul şi la sfârşitul perioadei şi
ii) reconcilierea valorii contabile la începutul şi la sfârşitul perioadei, indicându-se adaosurile,
cedările, creşterile sau scăderile apărute pe parcursul perioadei, ca urmare a reevaluărilor,
pierderilor din depreciere înregistrate în contul de profit şi pierderi aferent perioadei (dacă există),
pierderile din depreciere reluate în contul de profit şi pierderi aferent perioadei (dacă există) şi a
amortizării.
Metodele de amortizare şi duratele de viaţă utilă (sau ratele de amortizare) utilizate trebuie prezentate în
notele explicative referitoare la regulile contabile.
c) Imobilizările necorporale
Fiecare clasă de imobilizări necorporale trebuie prezentată separat (de exemplu, drepturile de legitimare
a jucătorilor, fondul comercial, alte imobilizări necorporale).
Pentru fiecare clasă de imobilizări necorporale trebuie prezentate următoarele informaţii:

i) valoarea contabilă brută şi amortizarea acumulată (însumată cu pierderile acumulate din
depreciere) la începutul şi la sfârşitul perioadei şi
ii) reconcilierea valorii contabile la începutul şi la sfârşitul perioadei, indicându-se adaosurile,
cedările, scăderile apărute pe parcursul perioadei, ca urmare a pierderilor din depreciere
recunoscute în contul de profit şi pierderi aferent perioadei (dacă există) şi a amortizării.
Pentru informaţii suplimentare referitoare la înregistrarea în contabilitate a drepturilor de legitimare a
jucătorilor, consultaţi Anexa VII.
d) Activele gajate sau activele care fac obiectul rezervării titlului de proprietate
Se vor furniza informaţii cu privire la existenţa şi valoarea restricţiilor privind titlurile de proprietate,
proprietăţile, stadionul şi echipamentele gajate sau care constituie garanţii.
Trebuie raportate existenţa şi valorile contabile ale imobilizărilor necorporale cu titlu de proprietate
restricţionat şi valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale gajate.
e) Investiţiile
Investiţiile vor include investiţiile în filiale, entităţi controlate în comun şi entităţi asociate. În ceea ce
priveşte investiţiile în filiale, entităţi controlate în comun şi entităţi asociate, este necesar să se furnizeze
următoarele informaţii minime pentru fiecare investiţie:
i) denumirea;
ii) ţara de înfiinţare sau de rezidenţă;
iii) tipul de activitate a entităţii;
iv) structura acţionariatului;
v) dacă este diferită, puterea de vot şi
vi) o prezentare a metodei utilizate pentru înregistrarea contabilă a investiţiilor.
f) Descoperirile de cont şi împrumuturile
Pentru fiecare clasă de datorii financiare trebuie prezentate următoarele informaţii:
i) informaţii cu privire la volumul şi natura instrumentelor financiare, inclusiv sumele şi durata şi
orice clauze importante care pot influenţa suma, momentul şi certitudinea fluxurilor de trezorerie
prognozate şi
ii) regulile şi metodele contabile adoptate, inclusiv criteriile de înregistrare şi baza de calcul
aplicate.
g) Provizioanele
Provizioanele trebuie prezentate sub formă de clase separate. Pentru a stabili care sunt provizioanele
care pot fi însumate pentru a forma o clasă, este necesar să se ia în calcul dacă sunt suficient de
asemănătoare, astfel încât să poată fi prezentate într-o situaţie sub forma unei sume unice.
Pentru fiecare clasă de provizioane, este necesară raportarea valorii contabile la începutul şi la sfârşitul
perioadei, sumele utilizate, deblocate sau creditate în perioada avută în vedere.
h) Capitalul emis şi rezervele
Capitalul social, alte rezerve şi rezultatul reportat trebuie prezentate separat.
i) Capitalul social/al fondului
În ceea ce priveşte capitalul social emis în anul curent, trebuie prezentate următoarele informaţii:





numărul şi tipul de acţiuni emise;
prima de emisiune (dacă este cazul), corespunzătoare acţiunilor emise;
suma totală rezultată din emisiunea de acţiuni;
motivul emisiunii de noi acţiuni.

ii) Alte rezerve
În cazul în care proprietăţile, stadionul şi echipamentele sunt înregistrate la valori reevaluate,
trebuie raportat surplusul din reevaluare, indicând modificarea aferentă perioadei respective şi
orice restricţii cu privire la distribuirea soldului către acţionari.

iii) Rezultatul reportat
Trebuie prezentat soldul rezultatului reportat (adică profitul sau pierderea acumulată) la începutul
perioadei de raportare şi la data bilanţului, precum şi modificările survenite în timpul perioadei de
raportare.
i) Partea care deţine controlul
În cazul în care entitatea care efectuează raportarea este controlată de o altă parte, este necesar să se
indice relaţia cu aceasta şi denumirea acesteia, precum şi să se precizeze identitatea părţii care deţine
controlul final, în cazul în care există o altă parte care deţine controlul final. Aceste informaţii vor fi
furnizate, indiferent dacă între entitatea care efectuează raportarea şi părţile care deţin controlul au
existat sau nu tranzacţii.
j) Tranzacţii între părţile afiliate
În cazul în care părţile afiliate au efectuat tranzacţii între ele în perioadele care fac obiectul situaţiilor
financiare, entitatea care efectuează raportarea trebuie să furnizeze informaţii cu privire la natura relaţiei
dintre părţile afiliate şi la tranzacţiile derulate, soldurile restante şi angajamentele asumate, aceste
informaţii fiind necesare pentru o mai bună înţelegere a potenţialului efect al acestei relaţii asupra
situaţiilor financiare. Elementele similare pot fi însumate, cu excepţia cazului în care este necesară
prezentarea separată pentru a fi posibilă înţelegerea efectelor tranzacţiilor derulate de părţile afiliate
asupra situaţiilor financiare ale entităţii care efectuează raportarea.
Pentru fiecare parte afiliată trebuie să se prezinte cel puţin următoarele informaţii:
i) valoarea şi natura tranzacţiilor;
ii) valoarea soldurilor restante, inclusiv a angajamentelor şi:
 condiţiile de derulare a tranzacţiilor, inclusiv dacă există sau nu garanţii şi modul de reglare a
plăţilor şi
 informaţii privind garanţiile date sau primite;
iii) provizioane pentru creanţele incerte corespunzătoare soldurilor restante şi
iv) cheltuielile recunoscute pentru perioada de raportare respectivă, aferente creanţelor
nerecuperabile sau incerte de la părţile afiliate.
Informaţiile trebuie prezentate separat pentru fiecare din următoarele categorii:
 societatea mamă;
 entităţile care controlează în comun entitatea care efectuează raportarea sau care au o
influenţă semnificativă asupra acesteia;
 filialele;
 entităţile asociate;
 asocierile în participaţie în care entitatea care efectuează raportarea are calitatea de asociat;
 personalul cheie din conducerea entităţii sau a societăţii mamă a acesteia şi
 alte părţi afiliate.
Trebuie să se confirme faptul că tranzacţiile între părţile afiliate s-au derulat în condiţii similare
tranzacţiilor între entităţi independente, în măsura în care aceste condiţii pot fi prezentate.
k) Datoriile contingente
În afara cazului în care este improbabil ca o ieşire de resurse să fie necesară pentru stingerea unei
obligaţii, entitatea care efectuează raportarea trebuie să prezinte o scurtă descriere a naturii datoriei
contingente pentru fiecare clasă de datorii contingente, la data obligatorie de închidere şi, acolo unde
este posibil:
i) o estimare a efectului său financiar;
ii) o indicare a incertitudinii legate de valoarea sau momentul oricărei ieşiri de resurse şi
iii) posibilitatea unei rambursări.
l) Evenimente survenite după data bilanţului
Evenimentele semnificative survenite după data bilanţului care nu conduc la ajustări trebuie raportate
(natura evenimentului şi estimarea efectului său financiar sau o declaraţie prin care se arată că nu poate
fi efectuată o astfel de estimare). Exemple de astfel de evenimente:
i) împrumuturi la termen care se apropie de scadenţă, fără posibilităţi realiste de reînnoire sau
rambursare;

ii) pierderi substanţiale din exploatare;
iii) descoperirea unor falsuri sau erori semnificative care indică faptul că situaţiile financiare sunt
incorecte;
iv) conducerea intenţionează să lichideze entitatea sau să înceteze activitatea sau nu are o
alternativă realistă;
v) tranzacţii legate de jucători în care sumele plătite sau încasate sunt semnificative;
vi) tranzacţii implicând proprietăţi – de exemplu, tranzacţii legate de stadionul clubului.
m) Alte informaţii
i) Onorariile agenţilor
Trebuie prezentată suma totală a plăţilor efectuate către un agent sau în beneficiul acestuia.
ii) Drepturile economice (sau similare) în legătură cu jucătorii
Pentru fiecare jucător în legătură cu care drepturile economice sau similare nu sunt deţinute de
solicitantul de licenţă, trebuie prezentate numele jucătorului şi procentul drepturilor economice
sau similare deţinute de solicitantul de licenţă la începutul perioadei (sau la momentul achiziţiei
drepturilor de legitimare) şi la sfârşitul perioadei.
iii) Cheltuielile cu impozitele
Elementele cheltuielilor cu impozitele trebuie prezentate separat. Este vorba de suma totală
inclusă în calculul profitului net sau al pierderii nete aferent(e) perioadei de raportare pentru
impozitele curente şi/sau amânate.
iv) Diverse
Trebuie prezentate orice informaţii suplimentare sau raportări care nu se regăsesc în formularele
bilanţului, contului de profit şi pierderi sau tabloului fluxului de trezorerie, dar care sunt relevante
pentru înţelegerea acestora şi/sau sunt necesare pentru întrunirea cerinţelor minime de
prezentare a informaţiilor financiare.
2. Notele explicative la situaţiile financiare interimare trebuie să cuprindă cel puţin:
a) o declaraţie prin care se arată că pentru situaţiile financiare interimare au fost respectate
aceleaşi reguli contabile şi metode de calcul utilizate şi pentru cele mai recente situaţii financiare
anuale sau, în cazul în care aceste reguli sau metode au suferit modificări, o prezentare a naturii
modificărilor şi a efectului acestora şi
b) prezentarea oricăror evenimente sau tranzacţii considerate semnificative pentru înţelegerea
perioadei interimare curente.
F. Tabelul cu informaţii despre jucători
1. Toţi solicitanţii de licenţă trebuie să întocmească şi să înainteze un tabel cu informaţii despre jucători.
2. Tabelul cu informaţii despre jucători trebuie înaintat auditorului, care va reconcilia valorile cumulate din
tabel cu valorile corespunzătoare din bilanţ şi din contul de profit şi pierderi din situaţiile financiare anuale
auditate. Nu este necesar ca tabelul cu informaţii despre jucători să fie prezentat ca parte a situaţiilor
financiare.
3. Informaţiile minime pe care trebuie să le conţină tabelul cu informaţii despre jucători cu privire la fiecare
jucător sunt următoarele:
a) Numele şi data naşterii;
b) Data intrării în vigoare a contractului iniţial al jucătorului şi data de expirare a contractului
actual;
c) Costurile cu achiziţia drepturilor de legitimare a jucătorului reprezentând:
 indemnizaţia de transfer, inclusiv compensaţia de formare şi contribuţia de
solidaritate, angajată şi/sau plătită către un alt club de fotbal şi/sau terţă parte pentru
obţinerea drepturilor de legitimare a jucătorului;




onorariile agenţilor/intermediarilor şi
alte costuri directe cu achiziţia drepturilor de legitimare a jucătorului, de exemplu,
impozite pe indemnizaţia de transfer.

d) Amortizarea cumulată reportată la sfârşitul perioadei de raportare;
e) Cheltuielile/amortizările aferente perioadei de raportare;
f) Costurile de depreciere aferente perioadei de raportare;
g) Cedările (costuri şi amortizări cumulate);
h) Valoarea contabilă netă şi
i) Profitul/(pierderea) din cedarea drepturilor de legitimare a jucătorului.
4. Jucătorii ale căror date trebuie introduse în tabel sunt:
a) toţi jucătorii legitimaţi de solicitantul de licenţă oricând pe parcursul perioadei de raportare şi
pentru care au fost suportate costuri directe de achiziţie (pe parcursul perioadei de raportare sau
al perioadelor de raportare anterioare) şi
b) toţi jucătorii pentru care s-au înregistrat venituri/profit (sau pierderi) (pe parcursul perioadei de
raportare).
5. În cazul solicitanţilor de licenţă care şi-au retratat înregistrările contabile referitoare la jucători, în
vederea întrunirii cerinţelor contabile din prezentul Regulament, valorile cumulate din tabelul cu informaţii
despre jucători trebuie să corespundă/să fie reconciliate cu valorile retratate din informaţiile suplimentare.
G. Raportul financiar al conducerii
1. Situaţiile financiare anuale trebuie să conţină o analiză efectuată de conducere sau observaţii
formulate de conducere (cunoscută şi sub forma de raport al administratorilor), care prezintă şi explică
principalele aspecte legate de rezultatele financiare ale entităţii care efectuează raportarea, de situaţia
financiară a acesteia, precum şi principalele riscuri şi incertitudini cu care se confruntă aceasta.
2. Situaţiile financiare anuale trebuie să conţină, de asemenea, numele membrilor organului executiv sau
ai consiliului de administraţie şi ai organismelor de supervizare ale entităţii care efectuează raportarea,
din timpul exerciţiului financiar.

ANEXA VII: Baza de întocmire a situaţiilor financiare

A. Principiul
1. Situaţiile financiare, aşa cum sunt acestea definite la articolele 47 şi 48, trebuie să fie întocmite în baza
standardelor contabile impuse de legislaţia locală societăţilor comerciale, aplicându-se fie cadrul de
raportare financiară valabil în ţara respectivă, fie Standardele internaţionale de raportare financiară sau
Standardul internaţional de raportare financiară pentru întreprinderile mici şi mijlocii, indiferent de
structura juridică a solicitantului de licenţă.
2. Situaţiile financiare trebuie întocmite în baza principiului continuităţii activităţii, ceea ce înseamnă că se
presupune că solicitantul de licenţă va continua să îşi desfăşoare activitatea în viitor. Se presupune că
solicitantul de licenţă nu are intenţia sau nu este obligat să intre în procedură de lichidare, să îşi înceteze
activitatea sau să solicite protecţie împotriva creditorilor, conform legilor sau reglementărilor aplicabile.
3. Cadrul de raportare financiară utilizat pentru întocmirea situaţiilor financiare trebuie să respecte
anumite principii, printre care:
a) prezentarea corectă a informaţiilor;
b) uniformitatea prezentării informaţiilor;
c) contabilitatea de angajamente;
d) prezentarea separată a fiecărei clase semnificative;
e) neefectuarea de compensări între active şi pasive, respectiv între venituri şi cheltuieli.
4. Situaţiile financiare trebuie aprobate de conducere prin intermediul unei declaraţii succinte semnate de
organul executiv al entităţii care efectuează raportarea.
B. Cerinţele privind consolidarea/combinarea
1. Informaţiile financiare aferente tuturor entităţilor incluse în perimetrul de raportare (conform prevederilor
articolului 46bis) trebuie să fie consolidate sau combinate ca şi cum acestea ar fi o singură societate.
2. Situaţiile financiare consolidate sunt situaţiile financiare ale unui grup, în care activele, pasivele,
capitalurile proprii, veniturile, cheltuielile şi fluxurile de trezorerie ale societăţii mamă şi ale filialelor sale
sunt prezentate în mod similar celor ale unei singure societăţi.
3. Situaţiile financiare combinate sunt situaţiile financiare care prezintă informaţii despre două sau mai
multe entităţi controlate în comun de aceeaşi entitate, fără a se furniza informaţii despre partea care
deţine controlul.
C. Cerinţele contabile privind înregistrarea drepturilor de legitimare a jucătorilor
1. Deşi fiecare solicitant de licenţă trebuie să îşi întocmească situaţiile financiare anuale auditate în
conformitate cu legislaţia contabilă naţională pentru societăţile comerciale sau cu Standardele
internaţionale de raportare financiară sau cu Standardul internaţional de raportare financiară pentru
întreprinderi mici şi mijlocii, prezentul Regulament include cerinţe contabile specifice în ceea ce priveşte
înregistrarea drepturilor de legitimare a jucătorilor ca imobilizări necorporale, conform articolelor 47, 48 şi
52.
2. Solicitanţii de licenţă care capitalizează costurile aferente achiziţionării drepturilor de legitimare a
jucătorilor trebuie să respecte anumite cerinţe contabile minime, conform prevederilor de la alineatul 4 din
prezentul paragraf C.

3. Dacă regulile contabile utilizate şi legislaţia contabilă naţională îi permit solicitantului de licenţă să
înregistreze costurile aferente achiziţionării drepturilor de legitimare a jucătorilor la cheltuieli şi să nu le
capitalizeze, solicitantul de licenţă nu este obligat să aplice cerinţele contabile minime de mai jos şi să
prezinte valori retratate.
4. Cerinţele contabile minime pentru solicitanţii de licenţă care capitalizează costurile aferente
achiziţionării dreptului de a legitima jucători sunt următoarele:
a) Pentru fiecare jucător, suma amortizabilă trebuie alocată pe o bază sistematică de-a lungul
duratei de viaţă utilă a legitimării. Acest lucru este posibil prin alocarea sistematică a costului
activului la cheltuieli de-a lungul perioadei de valabilitate a contractului jucătorului.
b) Numai costurile directe aferente achiziţiei drepturilor de legitimare a jucătorilor pot fi
capitalizate. Din raţiuni contabile, valoarea contabilă a unui jucător nu trebuie reevaluată prin
majorare, chiar şi în cazul în care conducerea este de părere că valoarea pe piaţă a acestuia
este mai mare decât valoarea contabilă. În plus, deşi se admite că un solicitant de licenţă poate
genera valoare prin utilizarea şi/sau transferul jucătorilor formaţi la nivelul clubului, din motive
contabile, costurile aferente sectorului de juniori nu trebuie înregistrate în bilanţ deoarece se
capitalizează numai costurile aferente jucătorilor achiziţionaţi.
c) Amortizarea trebuie să înceapă din momentul achiziţionării dreptului de legitimare a jucătorului.
Amortizarea se încheie în momentul în care activul este clasificat ca fiind deţinut în vederea
vânzării sau în momentul în care activul nu mai este recunoscut (adică jucătorul este transferat la
un alt club), oricare dintre aceste evenimente survine primul.
d) Toate valorile capitalizate corespunzătoare legitimării jucătorilor trebuie revizuite anual de
conducere, în vederea identificării deprecierii aferente. Dacă valoarea recuperabilă
corespunzătoare unui anumit jucător este mai mică decât valoarea contabilă înregistrată în bilanţ,
atunci aceasta din urmă trebuie ajustată şi adusă la valoarea recuperabilă, ajustarea fiind înscrisă
în contul de profit şi pierderi drept cost cu deprecierea. Se recomandă ca fiecare licenţiator să le
ceară solicitanţilor de licenţă să utilizeze reguli contabile uniforme pentru costurile privind
înregistrarea drepturilor de legitimare a jucătorilor.
e) Profitul/(pierderea) din cedarea drepturilor de legitimare a unui jucător la alt club care va fi
recunoscut(ă) în contul de profit şi pierderi reprezintă diferenţa dintre suma primită în urma
cedării şi valoarea contabilă reziduală a drepturilor de legitimare a jucătorului înscrisă în bilanţ la
data transferului.
5. Solicitantul de licenţă trebuie să întocmească informaţii suplimentare (care vor fi înaintate
licenţiatorului) dacă informaţiile şi tratamentul contabil din situaţiile financiare anuale auditate nu
întrunesc cerinţele contabile prezentate în această Anexă. Informaţiile suplimentare trebuie să
includă bilanţul retratat, contul de profit şi pierderi retratat şi notele explicative aferente, astfel
încât să se respecte cerinţele precizate mai sus. De asemenea, trebuie să includă una sau mai
multe note privind reconcilierea rezultatelor şi situaţiei financiare din informaţiile suplimentare cu
cele din situaţiile financiare auditate (întocmite în baza reglementărilor contabile naţionale).
Informaţiile financiare retratate trebuie evaluate de un auditor în baza procedurilor convenite.

ANEXA VIII: Noţiunea de „datorii restante”

1. Datoriile sunt considerate restante dacă nu sunt plătite la termenele convenite.
2. Datoriile nu sunt considerate restante, în sensul prezentului Regulament, dacă solicitantul de
licenţă/clubul licenţiat (clubul debitor) poate proba până la data de 31 martie (conform articolelor 49, 50 şi
50bis) şi până la 30 iunie şi 30 septembrie (conform articolelor 65, 66 şi 66bis) că:
a) a plătit integral suma în cauză sau
b) a încheiat un acord cu creditorul prin care acesta a acceptat în scris prelungirea termenului de
plată după expirarea termenului aplicabil (notă: nesolicitarea de către creditor a efectuării plăţii nu
constituie o prelungire a termenului) sau
c) a intentat o acţiune în justiţie care a fost înregistrată de autoritatea competentă conform
legislaţiei naţionale sau a deschis o procedură la autorităţile naţionale sau internaţionale din
fotbal sau la tribunalul arbitral competent prin care contestă obligaţia de a achita datoriile
restante; cu toate acestea, dacă organele jurisdicţionale de licenţiere (licenţiatorul şi/sau Corpul
de control financiar al cluburilor din cadrul UEFA) consideră că acţiunea în justiţie a fost intentată
sau procedura a fost deschisă numai cu scopul de a se evita termenele aplicabile prevăzute în
prezentul regulament (pentru a câştiga timp), suma în cauză va fi considerată drept datorie
restantă sau
d) a contestat, la autoritatea competentă conform legislaţiei naţionale, la autorităţile naţionale sau
internaţionale din fotbal sau la tribunalul arbitral competent, o acţiune intentată sau o procedură
care a fost deschisă împotriva sa de un creditor, având ca obiect datorii restante şi poate
demonstra, într-un mod considerat satisfăcător de organele jurisdicţionale de licenţiere
competente (licenţiatorul şi/sau Corpul de control financiar al cluburilor din cadrul UEFA) că are
motive întemeiate pentru a contesta acţiunea intentată sau procedura deschisă împotriva sa; cu
toate acestea, dacă organele jurisdicţionale de licenţiere (licenţiatorul şi/sau Corpul de control
financiar al cluburilor din cadrul UEFA) consideră că motivele aflate la baza contestării acţiunii
intentate sau procedurii deschise sunt în mod evident nefondate, suma în cauză va fi considerată
drept datorie restantă.
e) poate demonstra într-un mod considerat satisfăcător de organele jurisdicţionale de licenţiere
(licenţiatorul şi/sau Corpul de control financiar al cluburilor din cadrul UEFA) că a luat toate
măsurile considerate rezonabile pentru identificarea clubului(-urilor) creditor(-oare) şi plata
compensaţiei de formare şi contribuţiei de solidaritate (aşa cum sunt acestea definite în
Regulamentul FIFA privind statutul şi transferul jucătorilor).

ANEXA IX: Procedurile de evaluare derulate de licenţiator

A. Principiul
Procesele de evaluare derulate în vederea verificării conformităţii cu criteriile financiare prezentate la
articolul 10 şi articolul 55 conţin etape specifice de evaluare care trebuie parcurse de licenţiator, după
cum se arată mai jos.
B. Evaluarea raportului auditorului cu privire la situaţiile financiare anuale şi interimare
1. În ceea ce priveşte situaţiile financiare anuale şi interimare, licenţiatorul trebuie să deruleze
următoarele proceduri minime de evaluare:
a) Să evalueze dacă perimetrul de raportare este corespunzător din perspectiva licenţierii cluburilor.
b) Să evalueze informaţiile primite (situaţiile financiare anuale şi interimare care pot conţine şi informaţii
suplimentare), ca bază pentru luarea deciziei de licenţiere.
c) Să citească şi să analizeze situaţiile financiare anuale şi interimare şi raportul auditorului cu privire la
acestea.
d) Să analizeze consecinţele modificărilor apărute în raportul de audit (comparativ cu forma normală a
unei opinii nemodificate) şi/sau deficienţele constatate prin comparaţie cu cerinţele minime de raportare
financiară şi de contabilitate, conform alineatului 2 de mai jos.
2. După evaluarea perimetrului de raportare şi citirea raportului auditorului cu privire la situaţiile financiare
anuale şi interimare, licenţiatorul trebuie să evalueze situaţiile financiare, conform indicaţiilor de mai jos:
a) Dacă perimetrul de raportare nu îndeplineşte cerinţele prevăzute la Articolul 46bis, licenţa
trebuie refuzată.
b) Dacă raportul auditorului conţine o opinie nemodificată, licenţa poate fi acordată.
c) Dacă auditorul se află în imposibilitatea exprimării unei opinii sau formulează o opinie contrară,
licenţa trebuie refuzată, în afară de cazul în care se prezintă un raport ulterior de audit, în care
auditorul nu menţionează că se află în imposibilitatea exprimării unei opinii sau nu formulează o
opinie contrară (raportul auditorului referindu-se la un alt set de situaţii financiare aferente
aceluiaşi an financiar, care îndeplinesc cerinţele minime), iar licenţiatorul consideră că opinia
ulterioară a auditorului este satisfăcătoare.
d) Dacă raportul auditorului conţine, în ceea ce priveşte principiul continuităţii activităţii, un
paragraf explicativ sau o opinie modificată, licenţa trebuie refuzată, în afară de cazul în care:
i) este prezentată o opinie de audit ulterioară, pentru acelaşi an financiar, care nu conţine
un paragraf explicativ sau o opinie modificată cu privire la principiul continuităţii activităţii
sau
ii) sunt prezentate documente justificative suplimentare prin care se demonstrează
capacitatea solicitantului de licenţă de a-şi desfăşura activitatea conform principiului
continuităţii activităţii, cel puţin până la sfârşitul sezonului de licenţiere, iar în urma
evaluării, licenţiatorul le consideră satisfăcătoare. Documentele justificative suplimentare
includ informaţiile la care face referire articolul 52 (informaţiile financiare prognozate),
fără a se limita la acestea.
e) Dacă raportul auditorului conţine un paragraf explicativ sau o opinie modificată cu privire la un
alt aspect decât principiul continuităţii activităţii, licenţiatorul trebuie să analizeze consecinţele
modificării din perspectiva licenţierii cluburilor. Licenţa poate fi refuzată în afară de cazul în care
sunt furnizate documente justificative suplimentare pe care, în urma evaluării, licenţiatorul le

consideră satisfăcătoare. Probele suplimentare pe care le poate solicita licenţiatorul depind de
motivul modificării raportului de audit.
f) Dacă raportul auditorului face referire la oricare din situaţiile definite la articolul 51, alineatul
2(d), licenţa trebuie refuzată.
3. Dacă solicitantul de licenţă furnizează informaţii suplimentare, licenţiatorul trebuie să evalueze şi
raportul auditorului cu privire la procedurile convenite pentru informaţiile suplimentare. Licenţa poate fi
refuzată dacă raportul auditorului menţionează erori şi/sau excepţii.
C. Evaluarea datoriilor restante către alte cluburi, angajaţi şi asigurările sociale/autorităţile fiscale
1. În ceea ce priveşte datoriile restante către alte cluburi, angajaţi şi asigurările sociale/autorităţile fiscale,
licenţiatorul poate decide:
a) să evalueze personal informaţiile înaintate de solicitantul de licenţă, în acest caz evaluarea
desfăşurându-se conform prevederilor de la alineatele 2, 3 şi 4 de mai jos sau
b) să apeleze la auditori independenţi care să deruleze procedurile de evaluare; în acest caz,
licenţiatorul va revizui raportul auditorului şi va verifica, în special, dacă eşantionul ales de auditor
este satisfăcător; de asemenea, poate efectua evaluările suplimentare pe care le consideră
necesare, prin extinderea eşantionului şi/sau solicitarea de documente justificative suplimentare
din partea solicitantului de licenţă.
2. În ceea ce priveşte datoriile restante către alte cluburi, dacă evaluarea este efectuată de licenţiator,
acesta trebuie să evalueze informaţiile înaintate de solicitantul de licenţă şi, în special, tabelul privind
transferurile şi documentele justificative aferente, menţionate mai jos. Dacă evaluarea este efectuată de
un auditor, acesta trebuie să parcurgă aceleaşi etape minime.
a) Reconciliază totalul din tabelul privind transferurile cu valoarea contului „Datorii rezultate din
activitatea de transfer” din situaţiile financiare anuale sau interimare, la 31 decembrie.
b) Verifică corectitudinea calculelor din tabelul privind transferurile.
c) Selectează toate transferurile/împrumuturile de jucători sau un eşantion din acestea şi
compară acordurile aferente cu informaţiile din tabelul privind transferurile şi evidenţiază
transferurile/împrumuturile selectate.
d) Selectează toate plăţile aferente transferurilor sau un eşantion din acestea şi le compară cu
informaţiile din tabelul privind transferurile şi evidenţiază plăţile selectate.
e) Dacă există sume scadente la 31 martie, cu privire la transferuri care au avut loc înainte de
data de 31 decembrie a anului anterior, verifică dacă până la 31 martie cel târziu:
i) a fost încheiat un acord, conform prevederilor din Anexa VIII(2) (b) sau
ii) a survenit un litigiu/a fost iniţiată o acţiune/a fost deschisă o procedură conform
prevederilor din Anexa VIII(2)(c) sau s-a iniţiat o contestaţie în legătură cu un
litigiu/acţiune/procedură, în conformitate cu prevederile din Anexa VIII(2)(d) sau
iii) au fost luate toate măsurile considerate rezonabile conform Anexei VIII(2)(e).
f) Analizează toate extrasele de cont atestând efectuarea plăţilor sau un eşantion din acestea.
g) Dacă este cazul, analizează înscrisuri, inclusiv acorduri încheiate cu clubul(-urile) de fotbal în
cauză şi/sau corespondenţa cu organismul competent, ca documente justificative pentru punctele
e(i), e(ii) şi/sau e(iii) de mai sus.
3. În ceea ce priveşte datoriile restante către angajaţi, dacă evaluarea este efectuată de licenţiator,
acesta trebuie să evalueze informaţiile înaintate de solicitantul de licenţă şi, în special, tabelul privind
angajaţii şi documentele justificative aferente, menţionate mai jos. Dacă evaluarea este efectuată de un
auditor, acesta trebuie să parcurgă aceleaşi etape minime.

a) Solicită tabelul privind angajaţii întocmit de conducere.
b) Reconciliază totalul datoriilor din lista angajaţilor cu valoarea contului „Datorii către angajaţi”
din situaţiile financiare anuale sau interimare la 31 decembrie.
c) Solicită şi analizează scrisorile de confirmare ale tuturor angajaţilor sau un eşantion din
acestea, selectat aleatoriu şi compară informaţiile conţinute în acestea cu lista angajaţilor.
d) Dacă la data de 31 martie există sume scadente cu privire la datoriile rezultate din obligaţii
contractuale sau legale către angajaţi care au survenit înainte de 31 decembrie a anului anterior,
verifică dacă până la 31 martie cel târziu:
i) a fost încheiat un acord, conform prevederilor din Anexa VIII(2) (b) sau
ii) a survenit un litigiu/a fost iniţiată o acţiune/a fost deschisă o procedură conform
prevederilor din Anexa VIII(2)(c) sau s-a iniţiat o contestaţie în legătură cu un
litigiu/acţiune/procedură, în conformitate cu prevederile din Anexa VIII(2)(d).
e) Analizează toate extrasele de cont atestând efectuarea plăţilor sau un eşantion din acestea.
f) Dacă este cazul, analizează înscrisuri, inclusiv acordurile încheiate cu angajatul(-ţii) în cauză
şi/sau corespondenţa cu organismul competent, ca documente justificative pentru situaţiile de la
punctele d(i) şi/sau d(ii) de mai sus.
4. În ceea ce priveşte datoriile restante către asigurările sociale/autorităţile fiscale, dacă evaluarea este
efectuată de licenţiator, acesta trebuie să evalueze informaţiile înaintate de solicitantul de licenţă şi, în
special, tabelul privind asigurările sociale/autorităţile fiscale şi documentele justificative aferente,
menţionate mai jos. Dacă evaluarea este efectuată de un auditor, acesta trebuie să parcurgă aceleaşi
etape minime.
a) Solicită tabelul privind asigurările sociale/autorităţile fiscale întocmit de conducere.
b) Reconciliază totalul din tabelul privind asigurările sociale/autorităţile fiscale cu valoarea
contului „Datorii către asigurările sociale/autorităţile fiscale” din situaţiile financiare anuale sau
interimare la 31 decembrie.
c) Solicită documentele justificative aferente.
d) Dacă la data de 31 martie există sume scadente cu privire la datorii către asigurările
sociale/autorităţile fiscale care au survenit înainte de data de 31 decembrie a anului anterior,
verifică dacă până la 31 martie cel târziu:
i) a fost încheiat un acord, conform prevederilor din Anexa VIII(2) (b) sau
ii) a survenit un litigiu/a fost iniţiată o acţiune/a fost deschisă o procedură conform
prevederilor din Anexa VIII(2)(c) sau s-a iniţiat o contestaţie în legătură cu un
litigiu/acţiune/procedură, în conformitate cu prevederile din Anexa VIII(2)(d).
e) Analizează toate extrasele de cont atestând efectuarea plăţilor sau un eşantion din acestea.
f) Dacă este cazul, analizează documente, inclusiv acordurile încheiate cu instituţia de asigurări
sociale/autoritatea fiscală în cauză şi/sau corespondenţa cu organismul competent, ca
documente justificative pentru situaţiile de la punctele d(i) şi/sau d(ii) de mai sus.
D. Evaluarea declaraţiei scrise de exactitate şi exhaustivitate înainte de luarea deciziei privind
licenţa
1. În ceea ce priveşte declaraţia scrisă de exactitate şi exhaustivitate, licenţiatorul trebuie să o citească şi
să evalueze impactul oricărei modificări semnificative survenite din perspectiva criteriilor de licenţiere.

2. Licenţiatorul trebuie să citească şi să analizeze informaţiile cuprinse în declaraţie referitoare la orice
eveniment sau situaţie de importanţă economică majoră şi să le coroboreze cu informaţiile conţinute în
situaţiile financiare, informaţiile financiare prognozate şi în orice alte documente suplimentare puse la
dispoziţie de solicitantul de licenţă. Licenţiatorul poate decide ca evaluarea să fie efectuată de un auditor.
3. Licenţiatorul trebuie să evalueze capacitatea clubului de a-şi desfăşura activitatea conform principiului
continuităţii, cel puţin până la sfârşitul sezonului de licenţiere. Licenţa trebuie refuzată dacă, în baza
informaţiilor financiare evaluate de licenţiator, în opinia acestuia, este posibil ca solicitantul de licenţă să
nu fie capabil să îşi desfăşoare activitatea conform principiului continuităţii, cel puţin până la sfârşitul
sezonului de licenţiere.
4. Dacă solicitantul de licenţă (sau membrul afiliat la asociaţia membră UEFA care are o relaţie
contractuală cu solicitantul de licenţă în sensul articolului 12) sau orice societate mamă a solicitantului de
licenţă inclusă în perimetrul de raportare solicită/a solicitat protecţie faţă de creditori sau a primit/încă
primeşte protecţie faţă de creditori, conform legislaţiei sau regulamentelor, în cele 12 luni anterioare
sezonului de licenţiere, atunci licenţa trebuie refuzată. Pentru evitarea oricăror neclarităţi, licenţa trebuie
refuzată, de asemenea, chiar dacă entitatea în cauză nu mai primeşte protecţie faţă de creditori la
momentul luării deciziei privind licenţa.
E. Evaluarea informaţiilor financiare prognozate
1. În ceea ce priveşte informaţiile financiare prognozate, licenţiatorul trebuie să evalueze dacă a fost
încălcat sau nu unul din indicatorii menţionaţi la articolul 52. În cazul în care a fost încălcat un indicator,
licenţiatorul poate decide:
a) să evalueze personal informaţiile înaintate de solicitantul de licenţă, în acest caz evaluarea
desfăşurându-se conform prevederilor de la alineatul 2, de mai jos sau
b) să solicite unor auditori independenţi derularea procedurilor de evaluare, situaţie în care
licenţiatorul trebuie să revizuiască raportul auditorului pentru a se asigura că au fost aplicate
procedurile prevăzute la alineatul 2, de mai jos.
2. Procedurile de evaluare trebuie să includă cel puţin următoarele:
a) Se verifică dacă sunt corecte calculele aferente informaţiilor financiare prognozate;
b) În urma discuţiilor purtate cu conducerea şi a revizuirii informaţiilor financiare prognozate, se
stabileşte dacă acestea au fost întocmite folosindu-se ipotezele şi riscurile prezentate;
c) Se verifică dacă soldurile de deschidere din informaţiile financiare prognozate sunt conforme
cu informaţiile din bilanţul din situaţiile financiare anuale auditate, imediat anterioare sau din
situaţiile financiare interimare revizuite (în cazul în care au fost înaintate situaţii financiare
interimare) şi
d) Se verifică dacă informaţiile financiare prognozate au fost aprobate oficial de organul executiv
al solicitantului de licenţă.
e) Dacă este cazul, se analizează documentele justificative aferente, inclusiv, de exemplu,
contracte cu sponsorii, credite bancare, majorări ale capitalului social, garanţii bancare şi
procese-verbale ale consiliului de administraţie.
3. Licenţiatorul trebuie să evalueze lichiditatea solicitantului de licenţă (adică disponibilităţile de numerar
după onorarea angajamentelor financiare) şi capacitatea acestuia de a-şi derula activitatea conform
principiului continuităţii, cel puţin până la sfârşitul sezonului de licenţiere. Licenţa trebuie refuzată dacă, în
baza informaţiilor financiare evaluate de licenţiator, în opinia acestuia, este posibil ca solicitantul de
licenţă să nu fie capabil să îşi onoreze angajamentele financiare la scadenţă şi să îşi desfăşoare
activitatea conform principiului continuităţii, cel puţin până la sfârşitul sezonului de licenţiere

F. Evaluarea datoriilor restante – Actualizare
1. În ceea ce priveşte cerinţele de actualizare referitoare la datoriile restante (către cluburi de fotbal,
angajaţi şi asigurările sociale/autorităţile fiscale), licenţiatorul trebuie să deruleze cel puţin următoarele
proceduri de evaluare:
a) citirea informaţiilor cu privire la datorii, completate de clubul licenţiat şi solicitarea de informaţii
suplimentare de la acesta în cazul în care anumite informaţii sunt incomplete şi/sau inexacte,
conform datelor deţinute de licenţiator cu privire la clubul licenţiat din procesul de licenţiere şi/sau
din alte surse rezonabile de informaţii;
b) în ceea ce priveşte informaţiile referitoare la datoriile rezultate din activitatea de transfer,
verificarea caracterului complet al listei jucătorilor comparativ cu informaţiile deja prezentate
referitoare la drepturile de legitimare a jucătorilor în perioada de 12 luni anterioară datei de 30
iunie/30 septembrie.
G. Evaluarea informaţiilor privind pragul de rentabilitate
1. În ceea ce priveşte informaţiile privind pragul de rentabilitate, licenţiatorul trebuie să evalueze dacă
informaţiile financiare înaintate de clubul licenţiat corespund sau nu informaţiilor aferente aceleiaşi(-oraşi)
entităţi înaintate în vederea obţinerii licenţei.
2. Procedurile de evaluare trebuie să includă cel puţin următoarele:
a) se verifică dacă sunt corecte calculele aferente informaţiilor privind pragul de rentabilitate;
b) se verifică dacă soldurile conţinute în informaţiile privind pragul de rentabilitate corespund cu
soldurile din situaţiile financiare auditate, informaţiile suplimentare sau înregistrările contabile
care stau la baza acestora;
c) se verifică dacă informaţiile privind pragul de rentabilitate au fost aprobate oficial de organul
executiv al clubului licenţiat.
3. Licenţiatorul trebuie să confirme Corpului de control financiar al cluburilor din cadrul UEFA rezultatul
procedurilor de evaluare de mai sus.

ANEXA X: Calcularea pragului de rentabilitate

A. Prezentarea modului de calcul al pragului de rentabilitate
1. Veniturile relevante reprezintă suma următoarelor elemente (definite la paragraful B):
a) Venituri – bilete de intrare
b) Venituri - sponsorizări şi publicitate
c) Venituri – drepturi de transmisie
d) Venituri – activităţi comerciale
e) Venituri - plăţi de solidaritate din partea UEFA şi sume de premiere
f) Venituri – alte venituri din exploatare
g) Profit din cedarea drepturilor de legitimare a jucătorilor (şi/sau venituri din cedarea drepturilor
de legitimare a jucătorilor)
h) Excedent din cedarea de imobilizări corporale
i) Venituri financiare şi venituri din diferenţele de curs valutar
Trebuie operată o reducere a veniturilor relevante dacă oricare din elementele de la punctele a) i) de mai sus include oricare din elementele de la punctele j) - n) de mai jos (definite la paragraful
B):
j) Venituri/elemente simulare veniturilor nemonetare
k) Tranzacţii generatoare de venit cu părţile afiliate peste valoarea justă
l) Venituri din activităţi de altă natură decât fotbalul şi care nu au legătură cu clubul
m) Venituri aferente unui jucător care rămâne legitimat la clubul licenţiat
n) Venituri din reducerea datoriilor generate de procedurile privind protecţia împotriva creditorilor
2. Cheltuielile relevante reprezintă suma următoarelor elemente (definite la paragraful C):
a) Cheltuieli – Costul vânzărilor/cu materialele
b) Cheltuieli – cheltuieli cu beneficiile pentru angajaţi
c) Cheltuieli – alte cheltuieli de exploatare
d) Pierderi din cedarea şi amortizarea/deprecierea drepturilor de legitimare a jucătorilor (şi/sau
costuri de achiziţie a drepturilor de legitimare a jucătorilor)
e) Costuri financiare şi dividende
Trebuie operată o majorare a cheltuielilor relevante dacă oricare din elementele de la punctele a)
- e) de mai sus include elementul de la punctul f de mai jos (definit la paragraful C):
f) Tranzacţii generatoare de cheltuieli cu părţile afiliate sub valoarea justă.

Trebuie operată o reducere a cheltuielilor relevante dacă oricare din elementele de la punctele a)
- e) de mai sus include oricare din elementele de la punctele g) - m) de mai jos (definite la
paragraful C):
g) Cheltuieli cu activităţi de dezvoltare a sectorului de juniori
h) Cheltuieli cu activităţi de dezvoltare a comunităţii
i) Cheltuieli cu activităţi legate de fotbalul feminin
j) Costuri/elemente similare nemonetare
k) Costuri financiare care pot fi atribuite direct construcţiei şi/sau modificării substanţiale a
imobilizărilor corporale
l) Costuri cu îmbunătăţiri ale proprietăţilor închiriate
m) Cheltuieli cu activităţi având altă natură decât fotbalul şi care nu au legătură cu clubul
3. În valoarea pragului de rentabilitate nu sunt incluse următoarele (definite la paragraful D):
a) Profitul/pierderea din cedarea şi amortizarea/ajustarea imobilizărilor corporale
b) Profitul/pierderea din cedarea şi amortizarea/deprecierea imobilizărilor necorporale (altele în
afară de drepturile de legitimare)
c) Cheltuielile/veniturile în legătură cu impozitele
B. Veniturile relevante
1. Definiţii pentru calcularea veniturilor relevante:
a) Venituri – bilete de intrare
Includ veniturile din vânzarea de bilete pentru publicul larg, cât şi de bilete corporative, incluzând
vânzarea de abonamente şi bilete pentru competiţiile naţionale (ligă şi cupă), competiţiile de club
UEFA şi alte meciuri (amicale şi turnee). Veniturile din bilete includ şi cotizaţiile de membru.
b) Venituri - sponsorizări şi publicitate
Includ veniturile obţinute de la sponsorul principal, alţi sponsori, publicitatea pe terenul de joc şi
pe panouri şi din alte sponsorizări şi publicitate.
c) Venituri – drepturi de transmisie
Includ veniturile obţinute din vânzarea drepturilor de transmisie la televiziune, radio, noile canale
media şi alte canale de transmisie pentru competiţiile naţionale (ligă şi cupă) şi alte meciuri
(amicale şi turnee).
d) Venituri – activităţi comerciale
Includ venituri obţinute din merchandising, vânzările de alimente şi băuturi, conferinţe, loterie şi
alte activităţi comerciale care nu au fost incluse în alte categorii.
e) Venituri - plăţi de solidaritate din partea UEFA şi sume de premiere
Includ veniturile obţinute din plăţile efectuate de UEFA ca urmare a participării la o competiţie de
club UEFA şi/sau din plăţile de solidaritate.
f) Venituri – alte venituri din exploatare
Includ toate celelalte venituri din exploatare, care nu au fost descrise mai sus, inclusiv veniturile
obţinute din alte surse, precum subvenţiile, subvenţiile şi alte plăţi efectuate de autorităţile
guvernamentale de pe teritoriul clubului licenţiat, veniturile din chirii, dividende şi veniturile din
activităţi de altă natură decât fotbalul având legătură cu clubul.

g) Profit din cedarea drepturilor de legitimare a jucătorilor şi/sau venituri din cedarea drepturilor
de legitimare a jucătorilor
Pentru calcularea veniturilor relevante, includerea de un club fie a (i) profitului din cedarea
drepturilor de legitimare a jucătorilor, fie a (ii) veniturilor din cedarea drepturilor de legitimare a
jucătorilor depinde de metoda contabilă folosită de fiecare club pentru înregistrarea drepturilor de
legitimare a jucătorilor în situaţiile financiare şi de aplicare a cerinţelor de mai jos:
i) Pentru un club care utilizează metoda de „capitalizare şi amortizare”, profitul din
cedarea drepturilor de legitimare a jucătorilor este calculat prin scăderea valorii contabile
nete a drepturilor de legitimare la momentul transferului jucătorului din suma netă primită
şi urmând a fi primită în urma cedării.
Profitul din cedarea drepturilor de legitimare a jucătorilor va fi raportat dacă suma netă
obţinută în urma cedării este mai mare decât valoarea contabilă netă la momentul
transferului. Profitul trebuie inclus în veniturile relevante în vederea calculării pragului de
rentabilitate.
ii) Pentru un club care utilizează metoda „veniturilor şi cheltuielilor”, veniturile din cedarea
drepturilor de legitimare a jucătorilor reprezintă suma netă generată de transferul
jucătorului la un alt club. Suma netă obţinută în urma cedării trebuie să fie echivalentă cu
veniturile monetare din cedarea drepturilor de legitimare a jucătorului.
Pentru calcularea pragului de rentabilitate:
iii) Pentru cluburile care utilizează metoda de „capitalizare şi amortizare” pentru
înregistrarea drepturilor de legitimare a jucătorilor în situaţiile financiare anuale, veniturile
relevante şi cheltuielile relevante trebuie să reflecte acelaşi tratament contabil;
iv) Pentru cluburile care utilizează metoda „veniturilor şi cheltuielilor” pentru înregistrarea
jucătorilor în situaţiile financiare anuale, clubul poate opta fie pentru aplicarea metodei
„veniturilor şi cheltuielilor”, fie a metodei de „capitalizare şi amortizare”. Tratamentul
contabil ales trebuie aplicat în mod uniform de la o perioadă de raportare la alta.
h) Excedent din cedarea de imobilizări corporale
Profitul din cedarea de imobilizări corporale (inclusiv stadionul şi facilităţile de antrenament ale
clubului, fără ca această enumerare să fie exhaustivă), dintr-o perioadă de raportare trebuie
exclus din pragul de rentabilitate, cu următoarele două excepţii:
i) Dacă o imobilizare corporală în afară de stadion sau de facilităţile de antrenament nu
este înlocuită, atunci profitul din cedarea acesteia recunoscut în contul de profit şi
pierderi poate fi luat în calcul ca venit relevant numai până la:
 diferenţa dintre suma încasată ca urmare a cedării şi costul istoric al activului
care a fost recunoscut ca imobilizare corporală în situaţiile financiare ale
entităţii care efectuează raportarea;
ii) Dacă un club demonstrează că înlocuieşte o imobilizare vândută, atunci profitul din
cedarea acesteia, recunoscut în contul de profit şi pierderi, poate fi luat în calcul ca venit
relevant numai până la:
 diferenţa dintre suma încasată în urma cedării şi costul total al activului cu
care se realizează înlocuirea, care a fost recunoscut sau urmează să fie
recunoscut ca imobilizare corporală în situaţiile financiare ale entităţii care
efectuează raportarea;


diferenţa dintre suma încasată în urma cedării şi valoarea actualizată a
plăţilor minime de leasing pe 50 de ani pentru activul cu care se realizează
înlocuirea şi care este utilizat de club în baza unui angajament de
leasing/închiriere.

i) Venituri financiare şi venituri din diferenţele de curs valutar

Veniturile financiare reprezintă veniturile din dobânzi obţinute în urma utilizării de către alte părţi a
activelor generatoare de dobândă ale entităţii.
Veniturile obţinute din diferenţele de curs valutar reprezintă valoarea netă a câştigurilor şi
pierderilor aferente elementelor monetare, realizate sau nerealizate. Câştigurile şi pierderile din
diferenţele de curs valutar aferente elementelor nemonetare, realizate sau nerealizate, reprezintă
elemente nemonetare, trebuind excluse din calcularea pragului de rentabilitate (A se vedea
paragrafele B(1)(j) şi C(1)(j)).
j) Venituri/elemente similare veniturilor nemonetare
Trebuie să se efectueze ajustările necesare astfel încât, la calcularea pragului de rentabilitate,
veniturile nemonetare să fie excluse din veniturile relevante.
Elementele nemonetare (de exemplu, imobilizări corporale, imobilizări necorporale, precum
fondul de comerţ şi stocurile) sunt elemente care nu corespund definiţiei elementelor monetare.
Elementele monetare sunt unităţi monetare deţinute, respectiv elemente de activ şi pasiv urmând
a fi primite sau plătite într-un număr fix sau determinabil de unităţi monetare. Caracteristica de
bază a unui element monetar o reprezintă dreptul de a primi (sau obligaţia de a achita) un număr
fix sau determinabil de unităţi monetare.
Exemple de venituri/elemente similare veniturilor nemonetare:
 Reevaluarea prin majorare a imobilizărilor corporale, a imobilizărilor necorporale (inclusiv
drepturile de legitimare a jucătorilor) şi a stocurilor;
 Reluarea la venituri a amortizării sau deprecierii imobilizărilor corporale şi necorporale
(inclusiv drepturile de legitimare a jucătorilor) şi
 Câştigurile din cursul de schimb valutar pentru elementele nemonetare.
k) Tranzacţii generatoare de venit cu părţile afiliate peste valoarea justă
Pentru calcularea pragului de rentabilitate, clubul licenţiat trebuie să determine valoarea justă a
tranzacţiilor cu părţile afiliate. Dacă valoarea justă estimată este diferită de valoarea înregistrată,
atunci veniturile relevante trebuie ajustate, cu menţiunea că nu pot fi efectuate majorări ale
veniturilor relevante.
Exemple de tranzacţii generatoare de venit cu părţile afiliate pentru care clubul licenţiat trebuie să
demonstreze valoarea justă estimată:
 Venituri din sponsorizare;
 Venituri din biletele incluzând servicii de ospitalitate pentru companii şi/sau din utilizarea
lojelor de lux şi
 Orice tranzacţie cu o parte afiliată în cadrul căreia bunurile sau serviciile sunt furnizate de
club.
Exemple de tranzacţii generatoare de venit cu o parte afiliată care nu reprezintă venituri relevante
sunt contribuţii ale unei părţi afiliate, precum:
 Donaţiile în bani şi
 Anularea datoriilor.
Contribuţiile părţilor afiliate pot fi luate în calcul numai la determinarea abaterii acceptabile
(conform prevederilor de la articolul 61), în cadrul evaluării cerinţei pragului de rentabilitate, după
cum se prevede la paragraful E din prezenta Anexă.
Definiţiile părţii afiliate, tranzacţiilor cu o parte afiliată şi valorii juste a unei tranzacţii cu o parte
afiliată sunt menţionate la paragraful F din prezenta Anexă.
l) Venituri din activităţi de altă natură decât fotbalul şi care nu au legătură cu clubul
Veniturile din activităţi de altă natură decât fotbalul şi care nu au legătură cu clubul (adică nu au
legătură cu activităţile fotbalistice, locaţiile sau mărcile clubului de fotbal) trebuie excluse din
calcularea veniturilor relevante. Veniturile din activităţi de altă natură decât fotbalul şi care au
legătură cu clubul (adică au legătură cu activităţile fotbalistice, locaţiile sau mărcile clubului de
fotbal) pot fi incluse în calcularea pragului de rentabilitate, dacă sunt incluse şi cheltuielile
corespunzătoare. În acest caz, includerea veniturilor şi cheltuielilor trebuie să se realizeze
uniform de la o perioadă la alta.

Exemple de activităţi având altă natură decât fotbalul şi care au legătură cu clubul:
 Activităţi care se desfăşoară la stadionul sau facilităţile de antrenament ale clubului sau
în apropierea acestora, de exemplu, un hotel, restaurant, centru de conferinţe, centru de
afaceri (pentru închiriere), centru medical, alte echipe sportive (alte sporturi) şi
 Activităţi care utilizează în mod clar denumirea/mărcile clubului.
m) Venituri aferente unui jucător care rămâne legitimat la clubul licenţiat
Trebuie efectuate ajustările necesare astfel încât venitul/profitul în legătură cu un jucător care
rămâne legitimat la clubul licenţiat să fie exclus din calculul pragului de rentabilitate.
Pentru evitarea oricăror neclarităţi, orice venit/profit generat din cedarea drepturilor economice în
legătură cu un jucător poate fi inclus la veniturile relevante, în vederea calculării pragului de
rentabilitate, numai în urma transferului permanent al jucătorului la un alt club.
n) Venituri/elemente similare veniturilor din reducerea datoriilor generate de procedurile privind
protecţia împotriva creditorilor
Orice reducere a datoriilor generată de procedurile privind protecţia împotriva creditorilor trebuie
exclus din calcularea pragului de rentabilitate.
C. Cheltuielile relevante
1. Definiţii pentru calcularea cheltuielilor relevante:
a) Cheltuieli – costul vânzărilor/cu materialele
Includ costurile vânzărilor pentru toate activităţile, precum catering, merchandising, asistenţă
medicală, echipamente şi materiale sportive.
b) Cheltuieli – cheltuieli cu beneficiile pentru angajaţi
Includ toate formele de beneficii pentru serviciile prestate în timpul perioadei de raportare de
angajaţi, inclusiv administratori, directori şi membri ai conducerii. Cheltuielile cu beneficiile pentru
angajaţi acoperă toate formele de beneficii incluzând, fără ca enumerarea să fie exhaustivă,
beneficii pe termen scurt (precum salariile, contribuţiile la asigurările sociale, plăţile aferente
drepturilor de imagine, participarea la profit şi primele), alte beneficii (precum asistenţă medicală,
locuinţe, autovehicule, bunuri sau servicii gratuite sau subvenţionate), beneficii post-angajare
(achitate după încetarea raporturilor de angajare), alte beneficii pe termen lung, beneficii de
încetare a raporturilor de muncă şi plăţi efectuate în baza acţiunilor deţinute.
c) Cheltuieli – alte cheltuieli de exploatare
Includ toate celelalte cheltuieli de exploatare, precum cheltuielile cu meciurile, costurile de
închiriere, cheltuielile de administrare şi indirecte şi cheltuielile aferente activităţilor având altă
natură decât fotbalul care au legătură cu clubul. În conformitate cu cerinţele minime de raportare
din Anexa VI C, amortizarea şi deprecierea imobilizărilor nu sunt incluse în alte cheltuieli de
exploatare, trebuind prezentate separat în contul de profit şi pierderi.
d) Pierderi din cedarea şi amortizarea/deprecierea drepturilor de legitimare a jucătorilor (şi/sau
costuri de achiziţie a drepturilor de legitimare a jucătorilor)
Pentru calcularea cheltuielilor relevante, includerea de un club fie a (i) amortizării/deprecierii
drepturilor de legitimare a jucătorilor şi a pierderilor din cedarea drepturilor de legitimare, fie a (ii)
costurilor cu achiziţia drepturilor de legitimare a jucătorilor depinde de metoda contabilă folosită
de fiecare club pentru înregistrarea drepturilor de legitimare a jucătorilor în situaţiile financiare şi
de aplicarea cerinţelor de mai jos:
i) Pentru o entitate care utilizează metoda „capitalizării şi amortizării” pentru înregistrarea
drepturilor de legitimare a jucătorilor în situaţiile anuale, amortizarea şi/sau deprecierea
aferente costurilor de achiziţionare a drepturilor de legitimare a unui jucător în perioada
de raportare trebuie să se calculeze în conformitate cu cerinţele contabile minime
menţionate în Anexa VII C.

Pierderea din cedarea drepturilor de legitimare este calculată prin scăderea valorii
contabile nete a drepturilor de legitimare a jucătorului la momentul transferului din suma
netă primită şi urmând a fi primită în urma cedării.
Pierderea din cedarea drepturilor de legitimare a unui jucător va fi raportată dacă suma
netă obţinută în urma cedării este mai mică decât valoarea contabilă netă a drepturilor de
legitimare la momentul transferului. Pierderea trebuie inclusă în cheltuielile relevante în
vederea calculării pragului de rentabilitate.
ii) Pentru o entitate care utilizează metoda „veniturilor şi cheltuielilor” pentru înregistrarea
contabilă a drepturilor de legitimare a jucătorilor, se înregistrează costurile de achiziţie a
drepturilor de legitimare în perioada de raportare.
Pentru calcularea pragului de rentabilitate:
iii) Pentru cluburile care utilizează metoda de „capitalizare şi amortizare” pentru
înregistrarea drepturilor de legitimare a jucătorilor în situaţiile financiare anuale, veniturile
relevante şi cheltuielile relevante trebuie să reflecte acelaşi tratament contabil;
iv) Pentru cluburile care utilizează metoda „veniturilor şi cheltuielilor” pentru înregistrarea
jucătorilor în situaţiile financiare anuale, clubul poate opta fie pentru aplicarea metodei
„veniturilor şi cheltuielilor”, fie a metodei de „capitalizare şi amortizare”. Tratamentul
contabil ales trebuie aplicat în mod uniform de la o perioadă de raportare la alta.
e) Costuri financiare şi dividende
Costurile financiare includ dobânzile şi alte costuri suportate de o entitate pentru împrumutul de
fonduri, inclusiv dobânzile pentru descoperiri de cont şi pentru creditele bancare şi alte
împrumuturi şi taxele financiare pentru leasingul financiar. Dividendele sunt sume repartizate
deţinătorilor de instrumente de capitaluri proprii. Dacă dividendele sunt recunoscute în situaţiile
financiare, atunci, indiferent dacă dividendele sunt prezentate în contul de profit şi pierderi sau
într-o situaţie alternativă, suma corespunzătoare dividendelor trebuie inclusă la cheltuielile
relevante.
f) Tranzacţii generatoare de cheltuieli cu părţile afiliate sub valoarea justă
Pentru calcularea pragului de rentabilitate, clubul licenţiat trebuie să determine valoarea justă a
tranzacţiilor cu părţile afiliate. Dacă valoarea justă estimată este diferită de valoarea înregistrată,
atunci cheltuielile relevante trebuie ajustate, cu menţiunea că nu pot fi efectuate reduceri ale
cheltuielilor relevante.
Exemple de tranzacţii generatoare de cheltuieli cu părţile afiliate pentru care clubul licenţiat
trebuie să demonstreze valoarea justă estimată:
 Orice tranzacţie generatoare de cheltuieli cu o parte afiliată în cadrul căreia se furnizează
bunuri şi/sau servicii unei entităţi inclusă în perimetrul de raportare;
 Cheltuieli privind beneficiile pentru angajaţii entităţilor care nu fac parte din perimetrul de
raportare, în măsura în care angajaţii respectivi contribuie la activităţile entităţilor din
perimetrul de raportare şi
 Cheltuielile financiare legate de finanţarea datoriilor de la o parte afiliată.
Pentru definiţii suplimentare ale valorii juste a tranzacţiilor cu părţile afiliate consultaţi paragraful F
al prezentei anexe.
g) Cheltuieli cu activităţi de dezvoltare a sectorului de juniori
Pot fi efectuate ajustările necesare astfel încât cheltuielile cu dezvoltarea sectorului de juniori să
fie excluse din calcularea pragului de rentabilitate. Cheltuielile cu activităţile de dezvoltare a
sectorului de juniori reprezintă cheltuielile suportate de un club care pot fi atribuite direct (adică ar
fi putut fi evitate în cazul în care clubul nu ar fi derulat activităţi de dezvoltare a sectorului de
juniori) activităţilor de antrenament, formare şi dezvoltare a juniorilor incluşi în programul de
dezvoltare a sectorului de juniori de pe teritoriul asociaţiei membre. Cerinţa pragului de
rentabilitate permite entităţii care efectuează raportarea să excludă cheltuielile cu activităţile de
dezvoltare a sectorului de juniori din cheltuielile relevante, cu scopul de a încuraja investiţiile şi
cheltuielile pentru facilităţi şi activităţi de care clubul să beneficieze pe termen lung.

Activităţile considerate drept activităţi de dezvoltare a sectorului de juniori includ activităţile de
mai jos, fără ca enumerarea să fie însă, exhaustivă:
i) Organizarea sectorului de juniori;
ii) Participarea echipelor de juniori la competiţii sau programe oficiale la nivel naţional,
regional sau local, recunoscute de asociaţia membră;
iii) Program de pregătire fotbalistică pentru diverse grupe de vârstă (abilităţi de joc,
tehnice, tactice şi fizice);
iv) Program de instruire cu privire la Legile jocului;
v) Asistenţă medicală pentru juniori şi
vi) Activităţi educative care nu au legătură cu fotbalul.
Cheltuielile care pot fi atribuite direct includ cheltuielile de mai jos, fără ca enumerarea să fie însă,
exhaustivă:
vii) Costurile cu materialele şi serviciile utilizate în derularea de activităţi de dezvoltare a
sectorului de juniori, precum costuri de cazare, costuri cu serviciile medicale, costuri de
deplasare şi diurnă, îmbrăcăminte şi echipamente, închirierea de facilităţi;
viii) Costurile aferente beneficiilor pentru angajaţii implicaţi integral în activităţile de
dezvoltare a sectorului de juniori, cu excepţia jucătorilor, precum şeful programului de
dezvoltare a sectorului de juniori şi antrenorii echipelor de juniori, conform prevederilor de
la articolele 38 şi 39, dacă aceştia sunt angajaţi de club exclusiv pentru prestarea de
activităţi pentru dezvoltarea sectorului de juniori;
ix) Costurile corespunzătoare beneficiilor pentru angajaţii care sunt jucători juniori sub
vârsta de 18 ani la data obligatorie de închidere a clubului licenţiat. Costurile
corespunzătoare beneficiilor pentru angajaţii care sunt jucători juniori având vârsta de 18
ani sau de peste 18 ani la data obligatorie de închidere a clubului licenţiat nu pot fi
excluse din cheltuielile relevante.
În cazul în care clubul licenţiat nu poate diferenţia cheltuielile cu activităţile pentru
dezvoltarea sectorului de juniori de alte cheltuieli, atunci aceste cheltuieli nu vor fi tratate
drept cheltuieli cu activităţi de dezvoltare a sectorului de juniori. Următoarele nu sunt
considerate cheltuieli cu activităţi de dezvoltare a sectorului de juniori, în sensul prezentei
cerinţe:
x) Costurile cu activitatea de scouting de jucători;
xi) Sumele aferente obţinerii drepturilor de legitimare a unui jucător junior, precum cele
plătite unui agent sau unui alt club;
xii) Cheltuielile cu vânzările, cheltuielile administrative şi alte cheltuieli indirecte cu
caracter general, în afară de cazul în care aceste cheltuieli pot fi atribuite direct
activităţilor de dezvoltare a sectorului de juniori;
xiii) Costurile cu beneficii pentru angajaţi pentru angajaţii implicaţi parţial în activităţile de
dezvoltare a sectorului de juniori (de exemplu, un antrenor angajat cu jumătate de normă
pentru activităţi de dezvoltare a sectorului de juniori).
h) Cheltuieli cu activităţi de dezvoltare a comunităţii
Pot fi efectuate ajustările necesare astfel încât cheltuielile cu activităţile de dezvoltare a
comunităţii să fie excluse din calcularea pragului de rentabilitate. Cheltuielile cu activităţile de
dezvoltare a comunităţii reprezintă cheltuielile care pot fi atribuite direct (adică ar fi fost evitate în
cazul în care clubul nu ar fi derulat activităţi de dezvoltare a comunităţii) activităţilor de interes
public având ca scop promovarea participării la activităţi sportive şi promovarea progresului
social.
Mai jos sunt prezentate activităţi de dezvoltare a comunităţii, enumerarea nefiind exhaustivă:
i) Promovarea educaţiei;
ii) Promovarea sănătăţii;
iii) Promovarea incluziunii sociale şi a egalităţii;
iv) Prevenirea sau ameliorarea sărăciei;
v) Promovarea drepturilor omului, soluţionarea conflictelor sau promovarea armoniei
religioase sau rasiale sau a egalităţii şi diversităţii;
vi) Promovarea sportului amator;
vii) Promovarea protecţiei mediului sau asigurarea unui grad mai ridicat de protecţie a
mediului sau

viii) Ajutorarea persoanelor dezavantajate din motive de vârstă, sănătate, dizabilităţi,
dificultăţi financiare sau alte condiţii nefavorabile.
Cheltuielile care pot fi atribuite direct includ cheltuielile de mai jos, fără ca enumerarea să fie însă,
exhaustivă:
ix) Costurile cu materialele şi serviciile utilizate pentru derularea activităţilor de dezvoltare
a comunităţii;
x) Costurile cu beneficii pentru angajaţii implicaţi integral în activităţile de dezvoltare a
comunităţii;
xi) Donaţii către alte entităţi în scopul promovării participării la activităţi sportive şi/sau al
promovării progresului social.
În cazul în care clubul licenţiat nu poate diferenţia cheltuielile cu activităţile pentru
dezvoltarea comunităţii de alte cheltuieli, atunci aceste cheltuieli nu vor fi tratate drept
cheltuieli cu activităţi de dezvoltare a comunităţii. Următoarele nu sunt considerate
cheltuieli cu activităţi de dezvoltare a comunităţii, în sensul prezentei cerinţe:
xii) Cheltuielile cu vânzările, cheltuielile administrative şi alte cheltuieli indirecte cu
caracter general, în afară de cazul în care aceste cheltuieli pot fi atribuite direct
cheltuielilor de dezvoltare a comunităţii;
xiii) Costurile cu beneficii pentru angajaţi pentru angajaţii implicaţi parţial în activităţile de
dezvoltare a comunităţii (de exemplu, un jucător implicat sub o anumită formă în
activităţile de dezvoltare a comunităţii).
i) Cheltuieli cu activităţi legate de fotbalul feminin
Pot fi efectuate ajustările necesare astfel încât cheltuielile cu activităţi legate de fotbalul feminin
să fie excluse din calcularea pragului de rentabilitate. Cheltuielile privind activităţile legate de
fotbalul feminin sunt acele cheltuieli suportate de un club licenţiat care pot fi atribuite direct
activităţilor de antrenament, formare şi dezvoltare a jucătoarelor din echipele de fotbal feminin de
pe teritoriul asociaţiei membre (adică acele cheltuieli care ar fi fost evitate în cazul în care clubul
licenţiat nu ar fi desfăşurat activităţi legate de fotbalul feminin).
Activităţile legate de fotbalul feminin includ activităţile de mai jos, fără ca enumerarea să fie
exhaustivă:
i) Organizarea sectorului de fotbal feminin;
ii) Participarea echipelor de fotbal feminin la competiţii sau programe oficiale la nivel
naţional, regional sau local, recunoscute de asociaţia membră;
Cheltuielile care pot fi atribuite direct includ cheltuielile de mai jos, fără ca enumerarea să fie însă,
exhaustivă:
iii) Costurile cu materialele şi serviciile utilizate în derularea de activităţi legate de fotbalul
feminin, precum costuri de cazare, costuri cu serviciile medicale, costuri de deplasare şi
diurnă, îmbrăcăminte şi echipamente, închirierea de facilităţi;
iv) Costurile cu beneficiile pentru angajaţii implicaţi integral în derularea activităţilor legate
de fotbalul feminin, precum jucătoare şi staff tehnic, în măsura în care aceştia sunt
angajaţi de clubul licenţiat exclusiv pentru activităţi legate de fotbalul feminin.
În cazul în care clubul licenţiat nu poate diferenţia cheltuielile cu activităţile legate de
fotbalul feminin de alte cheltuieli, atunci aceste cheltuieli nu vor fi tratate drept cheltuieli
cu activităţi legate de fotbalul feminin. Următoarele nu sunt considerate cheltuieli cu
activităţi legate de fotbalul feminin, în sensul prezentei cerinţe:
v) Costurile cu activitatea de scouting de jucătoare;
vi) Sumele aferente obţinerii drepturilor de legitimare a unei jucătoare, precum cele plătite
unui agent sau unui alt club;
vii) Cheltuielile cu vânzările, cheltuielile administrative şi alte cheltuieli indirecte cu
caracter general, în afară de cazul în care aceste cheltuieli pot fi atribuite direct
activităţilor legate de fotbalul feminin;
viii) Costurile cu beneficii pentru angajaţii implicaţi parţial în activităţile legate de fotbalul
feminin (de exemplu, un antrenor care lucrează cu jumătate de normă în cadrul
activităţilor legate de fotbalul feminin).
j) Costuri/elemente similare nemonetare

Pot fi efectuate ajustările necesare astfel încât costurile/elementele similare nemonetare să fie
excluse din cheltuielile relevante la calcularea pragului de rentabilitate. Elementele nemonetare
(precum imobilizări corporale, imobilizări necorporale şi stocuri) sunt elemente care nu corespund
definiţiei elementelor monetare.
Elementele monetare sunt numerar sau echivalente de numerar, precum şi elemente de activ şi
pasiv care urmează sa fie decontate într-un număr fix sau determinabil de unităţi monetare.
Caracteristica de bază a unui element monetar o reprezintă dreptul de a primi (sau obligaţia de a
achita) un număr fix sau determinabil de unităţi monetare.
Exemple de costuri/elemente similare nemonetare:
 Deprecierea stocurilor;
 Pierderile din cursul de schimb valutar pentru elementele nemonetare.
k) Costuri financiare care pot fi atribuite direct construcţiei şi/sau modificării substanţiale a
imobilizărilor corporale
La calcularea pragului de rentabilitate, clubul licenţiat poate exclude costurile financiare care pot
fi atribuite direct construcţiei şi/sau modificării substanţiale a unui activ utilizat pentru activităţile
fotbalistice ale clubului, în măsura în care costurile financiare au fost înregistrate la cheltuieli întro perioadă de raportare şi nu capitalizate ca parte a costului activului, până în momentul în care
activul este gata de utilizare.
Suma care poate fi ajustată este cheltuiala reală cu dobânda (necapitalizată în alt mod) din care
se scade venitul din investiţii generat de investirea temporară a sumei împrumutate pentru care
se percepe dobânda. Dobânda relevantă se calculează de la data la care entitatea efectuează
cheltuiala aferentă activului, suportă costurile de împrumut şi derulează activităţile necesare
pentru pregătirea activului în vederea utilizării sau a vânzării şi până la data finalizării activului.
După finalizarea construcţiei şi/sau modificării substanţiale a activului, toate costurile financiare
trebuie incluse în calcularea pragului de rentabilitate.
l) Costuri cu îmbunătăţiri ale proprietăţilor închiriate
Clubul licenţiat poate exclude din calcularea pragului de rentabilitate costurile legate de
construcţia şi/modificarea substanţială ulterioară a unei imobilizări corporale închiriate pe cel
puţin zece ani, în măsura în care aceste costuri (i) pot fi măsurate exact, (ii) creează beneficii
economice viitoare pentru clubul licenţiat şi (iii) nu sunt capitalizate în alt mod.
Pentru evitarea oricăror neclarităţi, la calcularea pragului de rentabilitate trebuie incluse costurile
cu activităţile uzuale de service şi cu întreţinerea periodică a anumitor imobilizări corporale. Toate
aceste costuri trebuie prezentate în contul de profit şi pierderi.
m) Cheltuieli cu activităţi având altă natură decât fotbalul şi care nu au legătură cu clubul
Cheltuielile cu activităţi de altă natură decât fotbalul şi care nu au legătură cu clubul (adică nu au
legătură cu activităţile fotbalistice, locaţiile sau mărcile clubului de fotbal) pot fi excluse din
calcularea cheltuielilor relevante.
Cheltuielile cu activităţi de altă natură decât fotbalul şi care au legătură cu clubul (adică au
legătură cu activităţile fotbalistice, locaţiile sau mărcile clubului de fotbal) trebuie incluse în
calcularea pragului de rentabilitate, dacă sunt incluse şi veniturile corespunzătoare. În acest caz,
includerea veniturilor şi cheltuielilor trebuie să se realizeze uniform de la o perioadă la alta.
Pentru exemple de activităţi având altă natură decât fotbalul şi care au legătură cu clubul,
consultaţi prevederile de la paragraful B(1)(l).
D. Elemente care nu sunt incluse în calcularea pragului de rentabilitate
1. Următoarele elemente nu sunt incluse în calcularea pragului de rentabilitate:
a) Profitul/pierderea din cedarea şi amortizarea/deprecierea imobilizărilor corporale
Profitul (sau pierderea) din cedarea unei imobilizări corporale se calculează drept diferenţa dintre
suma obţinută din vânzare (minus costurile cu vânzarea) şi valoarea contabilă netă (conform
bilanţului) a activului de la data vânzării.

Amortizarea este alocarea sistematică a sumei amortizabile a unui activ pe parcursul duratei de
viaţă utilă a acestuia, adică pe perioada în care se preconizează că activul poate fi utilizat de
entitate. Pierderea din depreciere este suma cu care valoarea contabilă a unei imobilizări
corporale depăşeşte suma recuperabilă, adică valoarea cea mai mare dintre valoarea justă a
unui activ minus costurile de vânzare şi valoarea de utilizare.
Profitul/pierderea din cedarea şi amortizarea/deprecierea imobilizărilor corporale dintr-o perioadă
de raportare este exclus(ă) din calcularea pragului de rentabilitate deoarece scopul este de a
încuraja investiţiile şi cheltuielile aferente facilităţilor şi activităţilor de care clubul poate beneficia
pe termen lung.
b) Profitul/pierderea din cedarea şi amortizarea/deprecierea imobilizărilor necorporale, cu
excepţia drepturilor de legitimare
O imobilizare necorporală este un activ nemonetar, care poate fi identificat, dar care nu are
natură fizică. Un activ este o resursă aflată sub controlul entităţii ca urmare a unor evenimente
anterioare (de exemplu, achiziţia sau crearea acesteia de entitate) şi în legătură cu care sunt
preconizate beneficii economice viitoare (intrări de numerar sau alte active sau reducerea
costurilor viitoare).
Exemple de imobilizări necorporale:
 Fondul de comerţ;
 Proprietatea intelectuală (mărci, drepturi de autor).
Profitul (sau pierderea) din cedarea unei imobilizări necorporale se calculează drept diferenţa
dintre suma obţinută din vânzare (minus costurile cu vânzarea) şi valoarea contabilă netă
(conform bilanţului) a activului de la data vânzării.
Amortizarea este alocarea sistematică a sumei amortizabile a unui activ pe parcursul duratei de
viaţă utilă a acestuia, adică pe perioada în care se preconizează că activul poate fi utilizat de
entitate. Pierderea din depreciere este suma cu care valoarea contabilă a unui activ depăşeşte
valoarea justă a acestuia minus costurile de vânzare.
Profitul/pierderea din cedarea şi/sau amortizarea/deprecierea imobilizărilor necorporale, altele
decât cele aferente drepturilor de legitimare a jucătorilor în perioada de raportare, este exclus(ă)
din calcularea pragului de rentabilitate. Pentru evitarea oricăror neclarităţi, pierderea din cedarea
şi amortizarea/deprecierea aferente drepturilor de legitimare a jucătorilor trebuie incluse în
calcularea pragului de rentabilitate pentru perioada de raportare (A se vedea paragraful C(1)(d)).
c) Cheltuielile/veniturile în legătură cu impozitele
Cheltuielile cu impozitele pe venit includ toate impozitele aplicate pe profitul impozabil, la nivel
naţional şi internaţional. Profitul impozabil (pierderea fiscală) este profitul (pierderea)
corespunzând unei perioade de raportare pentru care este datorat (recuperabil) impozitul pe
venit. Cheltuielile cu impozitele sunt sumele recunoscute pentru o perioadă de raportare drept
reflectări fiscale curente şi viitoare ale tranzacţiilor şi altor evenimente.
Cheltuielile cu impozitele nu includ taxa pe valoare adăugată sau impozitele şi contribuţiile la
asigurările sociale pentru angajaţi.
Suma corespunzătoare impozitelor - indiferent dacă este înregistrată la venituri sau la cheltuieli în
contul de profit şi pierderi - este exclusă din calcularea pragului de rentabilitate.
E. Aporturi ale participanţilor la capital şi/sau părţilor afiliate
1. Abaterea acceptabilă poate depăşi 5 milioane de euro până la suma prevăzută la articolul 61(2) pe
perioada de monitorizare numai dacă depăşirea este acoperită integral de aporturi ale participanţilor la
capital şi/sau părţilor afiliate. Banii sau bunurile trebuie să fi fost primite efectiv de entitatea care
efectuează raportarea şi să nu reprezinte doar o promisiune sau un angajament din partea participanţilor
la capital şi/sau părţilor afiliate.

2. Aporturile participanţilor la capital sunt reprezentate de:
a) Majorări ale capitalului social: plăţi pentru acţiuni prin conturile de rezerve de capital sau prin
conturile de prime de emisiune de acţiuni (adică investiţii în instrumente de capital în calitate de
acţionari) minus reduceri de capital.
3. Aporturile părţilor afiliate includ:
a) Bani primiţi de la o parte afiliată sub formă de donaţie: adică o donaţie necondiţionată către
entitatea care efectuează raportarea efectuată de o parte afiliată, prin care se majorează
capitalurile proprii ale entităţii care efectuează raportarea, fără nicio obligaţie de rambursare sau
de efectuare a unor operaţiuni în schimbul acesteia. De exemplu, renunţarea la o datorie între
societăţi sau renunţarea la o datorie de o parte afiliată reprezintă un aport la capital deoarece are
ca efect majorarea capitalurilor proprii şi/sau
b) Tranzacţiile generatoare de venit cu o parte afiliată: suma considerată drept aport nu poate
depăşi valoarea diferenţei dintre venitul efectiv aferent unei perioade de raportare şi valoarea
justă a tranzacţiei(-ilor) din perioada de raportare, recunoscute deja în calcularea pragului de
rentabilitate (A se vedea paragraful B(1)(j)).
4. Următoarele tipuri de tranzacţii nu reprezintă „aporturi ale participanţilor la capital şi/sau ale părţilor
afiliate”:
i) Evoluţia pozitivă a activelor/pasivelor nete ca urmare a reevaluării;
ii) Crearea sau majorarea altor rezerve, fără aportul participanţilor la capital;
iii) O tranzacţie în care entitatea care efectuează raportarea are un angajament, în sensul în care
aceasta are o obligaţie de a acţiona într-un anumit mod;
iv) Aporturi ale proprietarilor în ceea ce priveşte instrumentele financiare clasificate drept datorii.
F. Părţile afiliate, tranzacţiile cu părţile afiliate şi valoarea justă a tranzacţiilor cu părţile afiliate
1. O parte afiliată este o persoană sau o entitate afiliată entităţii care întocmeşte situaţiile financiare
(„entitatea care efectuează raportarea”). În ceea ce priveşte fiecare relaţie posibilă cu o parte afiliată,
trebuie să se acorde atenţie în special fondului relaţiei şi nu formei juridice.
2. O persoană sau un membru apropiat al familiei acesteia (adică acei membri ai familiei care ar putea
influenţa persoana respectivă sau ar putea fi influenţaţi de aceştia în ceea ce priveşte relaţia cu entitatea,
astfel de membri incluzând copiii sau soţul/soţia/partenerul(-a) de viaţă ai persoanei respective, copiii
soţului/soţiei/partenerului(-erei) de viaţă ai persoanei respective şi persoanele aflate în întreţinerea
persoanei respective sau în întreţinerea soţului/soţiei sau partenerului(-erei) de viaţă ai persoanei
respective) este considerată drept parte afiliată a entităţii care efectuează raportarea, dacă persoana
respectivă:
a) deţine controlul sau controlul comun asupra entităţii care efectuează raportarea;
b) are o influenţă semnificativă asupra entităţii care efectuează raportarea sau
c) este membră a personalului cheie de conducere al entităţii care efectuează raportarea sau al
societăţii mamă a entităţii care efectuează raportarea.
3. O entitate este afiliată entităţii care efectuează raportarea, dacă este îndeplinită oricare din condiţiile de
mai jos:
a) Entitatea în cauză şi entitatea care efectuează raportarea fac parte din acelaşi grup (ceea ce
înseamnă că fiecare societate mamă şi fiecare filială sunt afiliate între ele);
b) Entitatea în cauză şi entitatea care efectuează raportarea se află sub controlul sau controlul
comun sau sub influenţa semnificativă a aceleiaşi autorităţi guvernamentale;
c) Una din entităţi are o influenţă semnificativă asupra celeilalte;

d) O entitate este o entitate asociată sau asociere în participaţie a celeilalte entităţi (sau o entitate
asociată sau asociere în participaţie a unei entităţi membre a grupului din care face parte cealaltă
entitate);
e) Ambele entităţi sunt asocieri în participaţie ale aceleiaşi terţe părţi;
f) O entitate este o asociere în participaţie a unei terţe părţi, iar cealaltă entitate este o entitate
asociată a aceleiaşi terţe părţi;
g) Entitatea este controlată sau controlată în comun de o persoană prevăzută la alineatul 2;
h) O persoană prevăzută la alineatul 2(a) are o influenţă semnificativă asupra entităţii sau este
membră a personalului cheie de conducere al entităţii (sau al societăţii mamă a entităţii);
i) Entitatea sau un membru al grupului din care aceasta face parte asigură entităţii care
efectuează raportarea servicii legate de personalul cheie de conducere al entităţii.
4. O tranzacţie cu o parte afiliată reprezintă un transfer de resurse, servicii sau obligaţii între părţile
afiliate, indiferent dacă se percepe sau nu un preţ (cerinţele de raportare privind părţile afiliate şi
tranzacţiile cu părţile afiliate sunt prezentate în Anexa VI).
5. Este posibil ca o tranzacţie cu o parte afiliată să fie sau nu efectuată la valoarea justă. Valoarea justă
este suma la care un activ poate fi înlocuit sau o datorie poate fi achitată între părţi interesate şi în
cunoştinţă de cauză în cadrul unei tranzacţii similare unei tranzacţii între entităţi independente. O
operaţiune sau o tranzacţie este considerată „a nu fi efectuată similar unei tranzacţii între entităţi
independente” dacă a fost încheiată în condiţii care favorizează una din părţile participante, condiţii care
nu ar fi fost obţinute dacă nu ar fi existat relaţia de afiliere.
6. În situaţiile în care valoarea justă declarată a unei tranzacţii cu o parte afiliată este cercetată de Corpul
de control financiar al cluburilor din cadrul UEFA, un evaluator terţ independent va evalua valoarea justă
conform regulilor pieţei în vederea stabilirii valorii juste a tranzacţiei cu partea afiliată. Clubul poate alege
un evaluator terţ independent agreat de UEFA. În acest caz, evaluatorul terţ trebuie să nu se afle într-o
situaţie de conflict de interese cu clubul (de exemplu, să nu aibă, în prezent, un contract cu clubul în alte
probleme). Valoarea stabilită de evaluatorul terţ va fi utilizată pentru calcularea pragului de rentabilitate.

ANEXA XI: Alţi factori care trebuie luaţi în considerare în legătură cu cerinţele de
monitorizare
1. Alţi factori care trebuie analizaţi, în sensul articolului 68, de Corpul de control financiar al cluburilor din
cadrul UEFA, sunt cei de mai jos, fără ca enumerarea să fie exhaustivă:
a) Cuantumul şi tendinţa valorii pragului de rentabilitate
Cu cât este mai mare cuantumul deficitului faţă de veniturile relevante ale clubului licenţiat, în
perioada de raportare sau deficitul total pe perioada de monitorizare, cu atât acest lucru va fi
privit mai nefavorabil. Ameliorarea tendinţei pragului de rentabilitate anual va fi privită mai
favorabil decât o tendinţă de înrăutăţire a acestuia.
b) Valoarea totală prognozată a pragului de rentabilitate
În cadrul evaluării efectuate, Corpul de control financiar al cluburilor din cadrul UEFA poate
revizui valoarea totală a pragului de rentabilitate pe perioadele T-1, T şi T+1. O valoare totală
prognozată a pragului de rentabilitate care se înscrie în abaterea acceptabilă pentru perioadele
T-1, T şi T+1 va fi privită favorabil.
În plus, pentru o mai bună evaluare a strategiei clubului, Corpul de control financiar al cluburilor
din cadrul UEFA poate revizui planul de afaceri pe termen lung al clubului licenţiat (inclusiv
informaţiile prognozate privind pragul de rentabilitate până la perioada T+4). În cadrul evaluării,
Corpul de control financiar al cluburilor din cadrul UEFA poate analiza exactitatea previziunilor, în
sensul în care valoarea pragului de rentabilitate aferentă unei anumite perioade de raportare
poate fi comparată cu informaţiile prognozate privind pragul de rentabilitate, înaintate anterior.
c) Impactul conversiei din moneda locală în euro
În cazul în care cursul de schimb s-a modificat atât de mult încât să aibă un impact negativ
asupra pragului de rentabilitate al clubului licenţiat exprimat în euro aferent perioadei de raportare
sau a valorii totale aferente perioadei de monitorizare, în comparaţie cu moneda utilizată de
clubul licenţiat pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale, atunci se va ţine cont de cuantumul
generat de modificarea cursului valutar.
În cazul în care valoarea pragului de rentabilitate exprimată în moneda locală, aferentă perioadei
de monitorizare, este pozitivă, în principiu, clubul licenţiat nu ar trebui sancţionat.
Pentru evitarea oricăror neclarităţi, acest factor de atenuare nu se aplică diferenţelor de curs
valutar (câştigurilor şi/sau pierderilor din diferenţele de curs valutar înregistrate în situaţiile
financiare anuale) rezultând din tranzacţii efectuate în valute străine, ci numai conversiei valorii
pragului de rentabilitate din moneda locală în euro în cadrul aplicaţiei CL/FFP.
d) Situaţia datoriilor
De asemenea, clubului licenţiat i se pot solicita informaţii suplimentare cu privire la situaţia
datoriilor. Acestea pot include aspecte precum sursa datoriilor, capacitatea de a efectua plata
dobânzilor şi a principalului, conformitatea cu clauzele restrictive şi data scadentă.
În cadrul analizei efectuate, Corpul de control financiar al cluburilor din cadrul UEFA poate
evalua, printre altele, următoarele rate ale datoriei, în vederea evaluării structurii capitalului şi a
capacităţii clubului de achitare a datoriilor:
i) Gradul de îndatorare – nivelul datoriei faţă de câştiguri şi de activele subiacente;
ii) Profitabilitatea şi acoperirea – nivelul câştigurilor faţă de costurile serviciului datoriei;
iii) Caracterul adecvat al fluxurilor de trezorerie – capacitate de a acoperi atât plata
dobânzii, cât şi a principalului.

e) Forţa majoră
În cadrul analizei sale, Corpul de control financiar al cluburilor din cadrul UEFA poate lua în calcul
evenimente sau situaţii extraordinare care nu ţin de voinţa clubului şi care sunt considerate
situaţii de forţă majoră.
f) Modificări majore şi neprevăzute ale mediului economic
În cadrul analizei efectuate, Corpul de control financiar al cluburilor din cadrul UEFA poate, de
asemenea, lua în calcul impactul financiar cuantificabil al evenimentelor cu caracter extraordinar
din economia naţională, având o manifestare temporară şi care nu se înscriu în fluctuaţiile
generale ale mediului economic. Astfel de evenimente sunt independente de voinţa clubului, iar
acesta nu are nicio posibilitate de a reduce impactul financiar negativ.
g) Desfăşurarea activităţii pe o piaţă ineficientă din punct de vedere structural
În cadrul analizei efectuate, Corpul de control financiar al cluburilor din cadrul UEFA poate
determina dacă activitatea clubului licenţiat se desfăşoară pe o piaţă fotbalistică ineficientă din
punct de vedere structural. Ineficienţa unei pieţe fotbalistice (definită ca teritoriul unei asociaţii
membre UEFA) este stabilită anual de administraţia UEFA, prin intermediul unei analize
comparative a veniturilor totale din biletele de intrare şi drepturile de transmisie la nivelul
cluburilor din divizia superioară, în raport cu populaţia de pe teritoriul asociaţiei membre UEFA.
h) Limita mărimii echipei
La evaluarea cerinţelor de monitorizare, Corpul de control financiar al cluburilor din cadrul UEFA
va lua în considerare mărimea echipei clubului licenţiat, privind mai favorabil cluburile licenţiate
care au utilizat maxim 25 de jucători (excluzând jucătorii sub vârsta de 21 de ani) între oricare din
cele două perioade anuale de legitimare (conform Regulamentului FIFA privind statutul şi
transferul jucătorilor), înainte şi/sau în timpul competiţiilor la nivel naţional în baza cărora au avut
posibilitatea de a se califica la o competiţie de club UEFA anterior sezonului de licenţiere.

ANEXA XII: Acordurile voluntare de conformare cu cerinţa pragului de
rentabilitate

A. Principiile
1. Un club poate solicita Camerei de investigaţii a Corpului de control financiar al cluburilor din cadrul
UEFA încheierea unui acord voluntar în vederea conformării cu cerinţa privind pragul de rentabilitate.
2. Un club poate solicita încheierea unui acord de conformare voluntară dacă:
i) a primit de la licenţiatorul naţional o licenţă valabilă în vederea participării la competiţiile de club
UEFA, dar nu s-a calificat pentru o competiţie de club UEFA în sezonul care precede intrarea în
vigoare a acordului de conformare voluntară sau
ii) s-a calificat la o competiţie de club UEFA şi îndeplineşte cerinţa privind pragul de rentabilitate
la nivelul perioadei de monitorizare care precede intrarea în vigoare a acordului de conformare
voluntară sau
iii) s-a produs o modificare semnificativă a structurii de proprietate şi/sau controlului în cele 12
luni care preced data limită de înaintare a cererii.
3. Clubul trebuie să nu fi încheiat un acord de conformare voluntară (conform definiţiei din prezenta
Anexă) sau să nu fi făcut obiectul unei măsuri disciplinare sau unui acord de reglementare (conform
prevederilor Regulamentului de procedură al Corpului de control financiar al cluburilor din cadrul UEFA)
în ultimele trei perioade de raportare.
4. Un acord de conformare voluntară poate acoperi până la patru perioade de raportare.
5. Un acord de conformare voluntară cuprinde un set structurat de obligaţii, ajustate în funcţie de situaţia
clubului, valorile ţintă ale pragului de rentabilitate, definite la nivel anual şi per total, la nivelul fiecărei
perioade de raportare acoperite de acord, precum şi alte obligaţii convenite cu Camera de investigaţii a
Corpului de control financiar al cluburilor din cadrul UEFA.
B. Procesul
1. Termenul limită pentru înaintarea cererii este data de 31 decembrie a anului precedent sezonului de
licenţiere în care intră în vigoare acordul de conformare voluntară.
2. La solicitarea încheierii unui acord de conformare voluntară, clubul trebuie:
a) să înainteze un plan de afaceri pe termen lung cuprinzând bilanţul, contul de profit şi pierderi şi
tabloul fluxurilor de trezorerie, care trebuie să utilizeze ipoteze rezonabile şi conservatoare, în
forma comunicată de administraţia UEFA şi care să includă informaţii prognozate privind pragul
de rentabilitate până la perioada de raportare T+4;
b) să facă dovada că îşi poate desfăşura activitatea conform principiului continuităţii cel puţin
până la sfârşitul perioadei acoperite de acordul de conformare voluntară;
c) să înainteze un angajament irevocabil din partea participanţilor la capital şi/sau părţilor afiliate
privind aporturi în valoare cel puţin egală cu deficitele totale prognozate în cadrul pragului de
rentabilitate pentru toate perioadele de raportare acoperite de acordul de conformare voluntară.
Angajamentul irevocabil trebuie să aibă forma unui contract legal între clubul licenţiat şi
participantul la capital şi/sau partea afiliată şi, în cazul în care se solicită astfel de Camera de
investigaţii a Corpului de control financiar al cluburilor din cadrul UEFA, acesta trebuie să fie
garantat prin oricare din modalităţile următoare:
i) plata într-un cont escrow sau

ii) constituirea unei garanţii de către o altă societate care face parte din structura juridică
a grupului, dar care nu este inclusă în perimetrul de raportare sau
iii) constituirea unei garanţii în altă formă considerată satisfăcătoare de Camera de
investigaţii a Corpului de control financiar al cluburilor din cadrul UEFA;
d) să facă dovada că poate atinge ţintele şi îşi poate îndeplini obligaţiile convenite cu Camera de
investigaţii a Corpului de control financiar al cluburilor din cadrul UEFA.
3. Camera de investigaţii a Corpului de control financiar al cluburilor din cadrul UEFA va revizui fiecare
cerere, având libertatea de a încheia sau nu acordul de conformare voluntară.
4. Camera de investigaţii a Corpului de control financiar al cluburilor din cadrul UEFA va monitoriza
implementarea corespunzătoare şi la timp a acordurilor de conformare voluntară.
5. Cluburile care încheie un acord de conformare voluntară:
a) se obligă să furnizeze, la timp, administraţiei UEFA, informaţii cu privire la respectarea tuturor
obligaţiilor prevăzute în acordul de conformare voluntară;
b) pot face obiectul unor măsuri disciplinare impuse de Camera de investigaţii sau Camera de
judecată a Corpului de control financiar al cluburilor din cadrul UEFA, în conformitate cu
Regulamentul de procedură al Corpului de control financiar al cluburilor din cadrul UEFA, în cazul
în care nu respectă prevederile acordului de conformare voluntară.

