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I. INTRODUCERE



I. INTRODUCERE

Art. 45bis – “Publicarea informațiilor financiare”

 06 aprilie UEFA (10 aprilie) și 20 aprilie Liga 1 (30 aprilie);
 cerințe suplimentare privind publicarea – într-o sesiune 

dedicată situațiilor financiare, menținută tot sezonul pentru 
care a fost solicitată licența

Art. 16 ter – “Informațiile financiare pentru Centrul de 
Copii și Juniori” 
Solicitanții de licență (UEFA si Liga 1) trebuie sa publice: 
 Veniturile și cheltuielile atribuibile Centrului de Copii și Juniori 

pentru anul 2021;
 Bugetul pentru anul 2022
 Aceleasi termene ca cele de la 45bis
 Vor fi verificate de către auditor, conform ISA 805 (doar L1)
 Plafoane minime de investitii incepand cu anul 2022 (doar L1)

Noutăți



I. INTRODUCERE

Art. 46bis - “Lipsa datoriilor financiare restante către 
UEFA/FRF/LPF/AJF/AMFB”
 datoriile rezultând din activitățile desfășurate anterioarei 

date de 31 decembrie a anului precedent celui în care se 
solicită licența, în relație cu UEFA/FRF/LPF/AJF/AMFB vor fi 
plătite până la 31 martie (solicitanții de licență UEFA)/ 
termen de grație 30 aprilie (solicitanții de licență de Liga I);

 Trebuie verificate, conform ISRS 4400 – servicii conexe, cu 
respectarea procedurilor de evaluare stabilite în Anexa VII;

 aplicabil pentru licențiere 2023-2024
Art. 47ter – ELIMINAT 
Nu mai exista posibilitatea de a plati datorii restante in baza 
unui Plan (fara acordul creditorului) pana la 30 iunie.

Noutăți



I. INTRODUCERE

 

Criteriile financiare de licențiere
PERIMETRUL DE RAPORTARE (Art. 

44bis) 
SITUATII FINANCIARE (Art. 45) 

INDIVIDUALE sau 
CONSOLIDATE/COMBINATE

PUBLICARE 
(Art. 45bis) 

LIPSA DATORIILOR 
RESTANTE:

CLUBURI DE FOTBAL (Art. 
46)

ANGAJATI (Art. 47)
AUTORITATI FISCALE (Art. 

47bis)
DECLARATIA DE EXACTITATE SI 

EXHAUSTIVITATE (art.48)

CONTINUITATEA 
ACTIVITATII
INFORMATII 

PROGNOZATE (art.49)

doar licența UEFA



I. INTRODUCERE

Diferențe
Nu este evaluată îndeplinirea regulii de 3 ani referitoare 
la calitatea de membru afiliat;
Termen de grație (1 lună) până la 30 aprilie pentru 
plata/reeșalonarea datoriilor restante la 31 martie față de 
cluburi și angajați;
Nu sunt solicitate informații financiare prognozate;
Nu este sancționată cu refuzarea licenței derularea unei 
proceduri de insolvență;
 

Liga I vs. UEFA



II. PERIMETRULDE RAPORTARE



II. PERIMETRULDE RAPORTARE

Trebuie să fie prezentate informații cu privire la:
a) solicitantul de licență;
b) orice filială a solicitantului de licență;
c) orice entitate asociată a solicitantului de licență;
d) orice entitate care deține controlul asupra solicitantului de licență, 
direct sau indirect, până la partea care deține controlul final, inclusiv;
e) orice parte care deține participații, în mod direct sau indirect, în 
proporție de 10% sau mai mult în cadrul solicitantului de licență sau 
10% sau mai mult din drepturile de vot; 
f) orice parte care are o influență semnificativă asupra solicitantului 
de licență;
g) orice alt club de fotbal la care oricare dintre părțile identificate la 
punctele a) – f) sau oricare dintre personalul cheie de conducere al 
acestora dețin participații, drept de vot și/sau orice fel de implicare sau 
influență în legătură cu administrarea politicilor financiare și de 
funcționare.

Trebuie să fie identificat în mod clar Perimetrul de raportare 
(definit la Articolul 44bis)

Art. 44 Structura juridică



II. PERIMETRULDE RAPORTARE

Perimetrul de raportare (Definiții)
Influența semnificativă - o parte sau mai multe părți 
subordonate aceleiași părți care deține controlul final (cu 
excepția UEFA, asociațiilor membre UEFA și ligilor 
afiliate) are/au o influență semnificativă dacă:

o generează, într-o perioadă de raportare, cel puțin 30% din 
veniturile totale și/sau

o finanțează, la data de referință a bilanțului, cel puțin 30% 
din sumele reprezentând capitaluri proprii și datorii ale 
unui club licențiat.

Structura juridică a grupului 

Art. 44 Structura juridică



II. PERIMETRULDE RAPORTARE

Perimetrul de raportare cuprinde:
 entitatea sau combinarea de entități pentru care 

trebuie furnizate informațiile financiare, conform 
prevederilor din Anexa V(B) (de exemplu, situații 
financiare pentru o singură entitate, situații 
financiare consolidate sau combinate) și evaluate 
conform prevederilor din Anexa VII. 

Toate entitățile incluse în perimetrul de raportare vor fi 
evaluate conform prevederilor din Anexa VII.

Trebuie să fie îndeplinite criteriile financiare 
aplicabile pentru licențiere şi monitorizare!

Art. 44 bis Perimetrul de raportare



II. PERIMETRULDE RAPORTARE

Perimetrul de raportare trebuie să includă:
a) solicitantul de licență;
b) orice filială a solicitantului de licență;
c) orice entitate care face parte din structura juridică a 

grupului, care generează venituri și/sau prestează 
servicii şi/sau suportă costuri corespunzând activităților 
legate de fotbal definite la alin. 3 c) - k)

d) orice entitate, indiferent dacă face sau nu parte din 
structura juridică a grupului, care generează 
venituri şi/sau prestează servicii și/sau suportă costuri 
corespunzând activităților legate de fotbal definite la 
alin. 3 a) și b).

Art. 44 bis Perimetrul de raportare



II. PERIMETRULDE RAPORTARE

Activitățile legate de fotbal (alin.3) includ:
a) angajarea de personal (conform prevederilor de la 
articolul 47), inclusiv efectuarea de plăti de orice tip în 
beneficiul angajaților, în baza obligațiilor contractuale sau 
legale;

b) achiziția/vânzarea drepturilor de legitimare a 
jucătorilor (inclusiv împrumuturile);

Art. 44 bis Perimetrul de raportare



II. PERIMETRULDE RAPORTARE

Activitățile legate de fotbal (alin.3) includ:
c) vânzarea de bilete;
d) sponsorizări și publicitate;
e) difuzarea meciurilor;
f) merchandising şi servicii de ospitalitate;
g) activități ale clubului (de exemplu, activități 
administrative, activități specifice zilelor de meci, deplasări, 
scouting de jucători etc.);
h) finanțări (inclusiv finanțări obținute sau garantate cu 
activele solicitantului de licență);
i) utilizarea și gestionarea stadionului și a facilităților de 
antrenament;
j) fotbalul feminin
k) sectorul de juniori.

Art. 44 bis Perimetrul de raportare



II. PERIMETRULDE RAPORTARE

Excludere din perimetrul de raportare:
a) activitatea desfășurată nu are absolut nicio legătură 

cu activitățile legate de fotbal definite la alin. 3 și/sau 
cu locațiile, activele sau mărcile clubului de fotbal sau

b) este nesemnificativă în raport cu toate celelalte 
entități care formează perimetrul de raportare și nu 
desfășoară niciuna dintre activitățile legate de fotbal 
prevăzute la alin. 3 a) și b) sau

c) activitățile legate de fotbal pe care le desfășoară sunt 
deja reflectate în totalitate în situațiile financiare 
ale uneia din entitățile incluse în perimetrul de 
raportare.

Justificare!

Art. 44 bis Perimetrul de raportare



III. SITUAŢIILE FINANCIARE 
ANUALE



III. SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE

Publicarea informațiilor financiare (art. 45 bis)
Solicitantul de licență trebuie să publice pe propria 
pagină de Internet, până la data a fiecărui an: 

o suma totală plătită în ultima perioadă de raportare către 
agenți/intermediari sau în beneficiul acestora; și

o ultimele informații financiare anuale auditate transmise spre evaluare 
către licențiator, în vederea obținerii licenței pentru sezonul următor, 
respectiv bilanțul și contul de profit și pierdere în formatul cerut de 
art. 45.

o Informațiile trebuie menținute pe site-ul clublui cel puțin până la finalul 
sezonului pentru care se solicită licența și trebuie să fie ușor de accesat 
(nu se acceptă publicarea lor în secțiunea de știri a site-ului, ci într-o 
secțiune dedicată informațiilor financiare, care să fie accesibilă din pagina 
principală).

o Cluburile de fotbal feminin nu au această obligație!

 
Termene (modificate!) UEFA / Liga I: 6 aprilie / 20 

aprilie

Art. 45 Situaţiile financiare anuale



III. SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE

Trebuie să cuprindă (inclusiv valori comparative):
A. Bilanț
B. Contul de profit și pierderi
C. Tabloul fluxului de trezorerie
D. Note explicative conţinând o prezentare detaliată a regulilor 

contabile importante şi alte explicații (inclusiv a informațiilor 
extra bilanțiere)

E. Raportul financiar al conducerii

Trebuie să respecte:
 Cerinţele minime de prezentare a informaţiilor, conform 

prevederilor din Anexa IV şi 
 Principiile contabile şi de raportare prezentate în Anexa V. 

Trebuie auditate de un auditor independent (Anexa 
III) 

Art. 45 Situaţiile financiare anuale



III. SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE

Cerințe privind consolidarea/combinarea
    Informațiile financiare aferente tuturor entităților 

incluse în perimetrul de raportare (conform 
prevederilor articolului 44bis) trebuie să fie 
consolidate sau combinate ca și cum acestea ar fi o 
singură societate.

 Situațiile financiare consolidate =  situațiile 
financiare ale unui grup 

 Situațiile financiare combinate =  situațiile 
financiare care prezintă informații despre două sau mai 
multe entități cuprinse în perimetrul de raportare 
definit la art. 44bis, care nu formează un grup, nefiind 
determinat/evidențiat controlul comun al unei societăți-
mamă. 

Baza de întocmire a situațiilor financiare (ANEXA 
V)



III. SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE

Tabelul cu informații despre jucători:
a) Numele și data nașterii;
b) Data intrării în vigoare a contractului inițial al jucătorului şi data de 

expirare a contractului actual;
c) Costurile cu achiziția drepturilor de legitimare a jucătorului;
d) Amortizarea cumulată reportată la sfârșitul perioadei de raportare;
e) Cheltuielile/amortizările aferente perioadei de raportare;
f) Costurile de depreciere aferente perioadei de raportare;
g) Cedările (costuri și amortizări cumulate);
h) Valoarea contabilă netă și
i) Profitul/(pierderea) din cedarea drepturilor de legitimare a 

jucătorului; și
j) Drepturile de revânzare (sau similare), respectiv descrierea și (pe 

cât posibil) cuantificarea oricăror drepturi de revânzare către un 
club care a deținut anterior drepturile de legitimare aferente 
jucătorului, fără compensația de formare/ promovare și/sau 
contribuția de solidaritate.

Cerințele minime de raportare (ANEXA IV)



III. SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE

 Dacă perimetrul de raportare nu îndeplinește cerințele 
prevăzute la articolul 44bis, licența trebuie refuzată. 

 Dacă auditorul se află în imposibilitatea exprimării unei 
opinii sau formulează o opinie contrară, licența 
trebuie refuzată, în afară de cazul în care se prezintă 
un raport ulterior de audit ... iar licenţiatorul consideră 
că opinia ulterioară a auditorului este satisfăcătoare. 

Atenţie – prevederi comune licență UEFA și 
Liga I!

Evaluarea raportului auditorului (Anexa VII B.2)



III. SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE

 Dacă raportul auditorului conţine, în ceea ce priveşte 
principiul continuităţii activităţii, un paragraf 
explicativ sau o opinie modificată, licenţa pentru 
participarea în competiţiile UEFA trebuie refuzată, în 
afară de cazul în care:
i) este prezentată o opinie de audit ulterioară, care nu 
conţine un paragraf explicativ sau o opinie modificată; 
ii) sunt prezentate documente justificative suplimentare prin 
care se demonstrează capacitatea solicitantului de licenţă de 
a-şi desfăşura activitatea conform principiului continuităţii. 

Aplicabil doar pentru licenţa UEFA!

Evaluarea raportului auditorului (Anexa VII B.2)



III. SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE

 Dacă raportul auditorului conţine un paragraf explicativ 
sau o opinie modificată cu privire la o altă problemă 
decât principiul continuităţii activităţii, 
licenţiatorul trebuie să analizeze consecinţele acestei 
modificării pentru scopul licenţierii cluburilor. 

    Licenţa UEFA poate fi refuzată, în afară de cazul în 
care, în urma evaluării, sunt furnizate documente 
justificative suplimentare pe care licenţiatorul le 
consideră corespunzătoare.

Evaluarea raportului auditorului (Anexa VII B.2)



IIV. DATORII RESTANTE



IV. DATORII RESTANTE
Datorii restante vs. perioada de graţie

Licenţa Liga I și UEFA:
 Datoriile financiare sunt considerate RESTANTE dacă 

NU sunt achitate la termenele convenite, conform 
contractelor sau obligațiilor prevăzute prin dispozițiile 
legale în vigoare. 

   Data de referință - 31 martie pentru ambele 
tipuri de licenţă!



IV. DATORII RESTANTE
Datorii restante vs. perioada de graţie

    Licenţa de Liga I: perioada de graţie 
    pentru plata sau reeşalonarea datoriilor restante la data 

de 31 martie:

 30 aprilie – plata/reeşalonarea datoriilor restante la 31 
martie va echivala cu nepenalizarea clubului solicitant, 
altfel sancţiunea este refuzarea licenței;

Atenție: În perioada de grație NU sunt aplicate 
excepţiile prevăzute în Anexa VI literele 2c), 2d) 
referitoare la sume în litigiu și 2e) referitoare la 
contribuții de solidaritate și compensații de 
formare/promovare!

     

    



IV. DATORII RESTANTE
ANEXA VI - Noţiunea de „datorii financiare 
restante”     Datoriile financiare nu sunt considerate restante, în sensul 
prezentului regulament, dacă solicitantul de licenţă/clubul 
licenţiat (clubul debitor) poate proba până la data de 31 
martie:

     a) a plătit integral suma în cauză
     Ref. art. 46: Orice sumă scadentă în perioada 1 ianuarie – 31 

martie 2022 aferentă unui transfer anterior datei de 31 
decembrie 2021 

     Ref. art. 47 si 47 bis: Orice sumă scadentă in perioada 1 
ianuarie – 31 martie 2020 aferentă obligaţiilor apărute înainte 
de 31 decembrie 2021 

TREBUIE plătită până la 31 martie 2022!



IV. DATORII RESTANTE 
ANEXA VI - Noţiunea de „datorii financiare 
restante” Simulare – Datorii restante către Cluburi

Ratele 1 şi 2 sunt plătite in termen (31 martie)
Rata 3 este restantă 31 martie = refuzarea licenţei UEFA
Rata 3 restantă la 31 martie este plătită până la 30 aprilie (termenul 
de graţie) – Clubul nu va fi sancţionat, altfel refuzarea licenței. 
Rata 4 nu intră în evaluarea pentru licenţierea sezonului 2022/2023

 
Datorat 

31.12.2021 Rate
Scadenţ

a
Data 
Plăţii

Confor
mUEFA

Confor
mLIGA 

I

  1 
                
400.000   100.000 

15-Dec-
21 31-Jan-22

  2     100.000 
15-Feb-

22 28-Feb-22

  3     100.000 
15-Mar-

22 15-Apr-22

  4     100.000 
15-Apr-

22 31-Mai-22

DA

 DA

NU

N/A

DA

DA

DA

N/A



IV. DATORII RESTANTE 
ANEXA VI - Noţiunea de „datorii financiare 
restante”     Datoriile financiare nu sunt considerate restante, în sensul 
prezentului regulament, dacă solicitantul de licenţă/clubul 
licenţiat (clubul debitor) poate proba până la data de 31 
martie:

b) a încheiat o înţelegere cu creditorul (anterior datei de 
31 martie!) prin care acesta a acceptat în scris 
prelungirea termenului  de plată după expirarea 
termenului aplicabil (data de 31 martie!)

 Nesolicitarea de creditor a efectuării plăţii nu constituie o 
prelungire a termenului. 

 Nu vor fi acceptate situaţii în care: se justifică întelegeri 
neformalizate printr-un document scris, se susţine că nu s-a 
efectuat plata pentru că nu s-a primit/emis factura, etc. 



IV. DATORII RESTANTE 
ANEXA VI - Noţiunea de „datorii financiare 
restante”     Datoriile financiare nu sunt considerate restante, în sensul 
prezentului regulament, dacă solicitantul de licenţă/clubul 
licenţiat (clubul debitor) poate proba până la data de 31 
martie: 

b1) a primit protecție față de creditori conform legislației 
aplicabile în materia insolvenței și Judecătorul-sindic a 
confirmat Planul de reorganizare al clubului debitor, 
pronunțând în acest sens sentința înainte de data de 31 
martie (sau 30 aprilie – termenul de gratie). 

 De la data pronunțării sentinței activitatea clubului debitor 
este reorganizată în mod corespunzător. 

 Creanțele și drepturile creditorilor sunt modificate astfel cum 
este prevăzut în plan (cuantum și scadențe)



IV. DATORII RESTANTE 
ANEXA VI - Noţiunea de „datorii financiare 
restante” b1) a primit protecție față de creditori (continuare)

 Datoriile relevante stabilite conform Planului de reorganizare, 
scadente până la 31 martie (termenul aplicabil) trebuie plătite;

 Datoriile curente relevante pentru licențiere trebuie plătite în 
conformitate cu cerințele Regulamentului;

 Excepția este valabilă pentru solicitanții de licență pentru 
participarea la campionatul național Liga I, nefiind aplicabilă 
solicitanților de licență pentru participarea la competițiile de 
club UEFA



IV. DATORII RESTANTE 
 ANEXA VI - Noţiunea de „datorii financiare 
restante”      Datoriile financiare nu sunt considerate restante, în sensul 

prezentului regulament, dacă solicitantul de licenţă/clubul licenţiat 
(clubul debitor) poate proba până la data de 31 martie:

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 se contestă obligaţia de a 
achita datoriile financiare restante. 

Cu toate acestea, dacă organele jurisdicţionale din cadrul sistemului 
naţional de licenţiere a cluburilor consideră că acţiunea în justiţie a 
fost intentată sau procedura a fost deschisă numai cu scopul de a 
se evita termenele aplicabile stipulate în prezentul regulament 
(pentru a câştiga timp), suma în cauză va fi considerată drept datorie 
financiară restantă. 



IV. DATORII RESTANTE 
 ANEXA VI - Noţiunea de „datorii financiare 
restante”      Datoriile financiare nu sunt considerate restante, în sensul 

prezentului regulament, dacă solicitantul de licenţă/clubul licenţiat 
(clubul debitor) poate proba până la data de 31 martie: 

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 
financiare restante şi poate demonstra într-un mod acceptat de 
organele jurisdicţionale din cadrul sistemului naţional de licenţiere a 
cluburilor că are argumente întemeiate susţinute de dovezi pentru a 
contesta acţiunea intentată sau procedura deschisă. 

     Cu toate acestea, dacă organele jurisdicţionale din cadrul sistemului 
naţional de licenţiere a cluburilor 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 financiară restantă. 



IV. DATORII RESTANTE 
 ANEXA VI - Noţiunea de „datorii financiare 
restante” 
     Pentru a face dovada încadrării în situațiile prevăzute la alin. 2 

lit. c) și d), solicitantul de licență va depune următoarele 
documente:

 Acțiunea în justiție intentată de acesta sau care a fost intentată 
împotriva sa, sau cererea prin care a fost deschisă procedura în fața 
autorităților competente; 

 Întâmpinarea sau orice alt act prin care acesta sau creditorul său a 
contestat acțiunea sau procedura deschisă, după caz; 

 Actul în baza căruia se susține că s-au născut pretențiile financiare și 
orice acte la care se face referire în acțiunea intentată sau procedura 
deschisă (contractul, regulamentul de ordine interioară, etc.); 

 Certificatul de grefă/extras din portalul instanțelor de judecată sau 
orice înscris emis de autoritatea competentă pe rolul careia se află litigiul 
în care să se precizeze cel puțin părțile, calitatea lor procesuală, obiectul 
și stadiul litigiului; 

 Orice decizie pronunțată în cauză, anterior acțiunii în 
justiție/deschiderii procedurii în fața autorităților competente; 

 Orice alte dovezi necesare pentru analizarea și clarificarea situației de 
fapt, inclusiv documentele de plată care să ateste achitarea drepturilor 
contractuale. 



IV. DATORII RESTANTE 
 ANEXA VI - Noţiunea de „datorii financiare 
restante” Datoriile financiare nu sunt considerate restante, în sensul prezentului 
regulament, dacă solicitantul de licenţă/clubul licenţiat (clubul debitor), 
până la data de 31 martie:
e) poate demonstra într-un mod considerat satisfăcător de comisiile de 
luare a deciziilor din cadrul Sistemului național de licențiere a cluburilor 
că a luat toate măsurile considerate rezonabile pentru identificarea 
clubului(-urilor) creditor(-oare) şi plata compensaţiei de formare, 
compensației de promovare şi a contribuției de solidaritate (aşa cum sunt 
acestea definite în Regulamentele FIFA/FRF privind statutul şi transferul 
jucătorilor).
 prima dată până la împlinirea termenului de 30 de zile de la 
transferul/legitimarea jucătorului și de fiecare dată până la termenul de 
referință stabilit în art. 46, 47 și 47bis, precum și art. 60, 61 și 61bis, după 
caz, informații despre datele de contact ale cluburilor formatoare de la 
federația (-ile) naționale de care aparțin(-e) acestea. 
 trebuie să facă dovada că a solicitat în scris, la termenele de mai sus, 
cluburilor formatoare ale căror date de contact le sunt cunoscute emiterea 
facturii și comunicarea datelor bancare pentru efectuarea plății.

 



IV. DATORII RESTANTE 
Art. 46 Lipsa datoriilor financiare neachitate  
către cluburile de fotbal

CERINŢE:
 Solicitantul de licenţă trebuie să demonstreze că, la data de 

31 martie anterioară sezonului competiţional pentru care se 
solicită licenţă, nu avea datorii financiare restante rezultate 
din activităţile de transfer anterioare datei de 31 decembrie;

 Solicitantul de licență pentru participarea la campionatul 
național Liga I trebuie să demonstreze că, până la data de 
30 aprilie, orice datorii restante la 31 martie rezultate din 
activităţile de transfer anterioare datei de 31 decembrie a 
anului precedent, au fost plătite/reeșalonate. 



IV. DATORII RESTANTE 
Art. 46 Lipsa datoriilor financiare neachitate  
către cluburile de fotbal

    Datoriile financiare reprezintă sumele cuvenite 
cluburilor de fotbal ca urmare a:

a) activităților de transfer, inclusiv sumele datorate ca 
urmare a îndeplinirii anumitor condiții;

b) compensațiilor de formare/promovare şi contribuțiilor de 
solidaritate așa cum sunt acestea definite în 
Regulamentele FIFA/FRF privind statutul și transferul 
jucătorilor;

c) orice obligație de plată în solidar stabilită de o autoritate 
competentă pentru rezilierea contractului de către 
jucător.



IV. DATORII RESTANTE 
Art. 46 Lipsa datoriilor financiare neachitate  
către cluburile de fotbal

Conform prevederilor regulamentare, următoarele datorii 
sunt considerate scadente, astfel:
 Compensaţia de formare/promovare – în termen de 

30 de zile de la înregistrarea jucătorului la noul club;
 Contribuţia de solidaritate – 5% din suma de transfer – 

în termen de 30 de zile de la înregistrarea jucătorului la 
noul club;



CERINŢE:
 Solicitantul de licenţă trebuie să demonstreze că, la data de 

31 martie, nu avea datorii financiare restante către angajaţi, 
în baza obligaţiilor contractuale şi legale faţă de angajaţi 
apărute înainte de data de 31 decembrie a anului anterior 
celui în care se solicită licenţa;

 Solicitantul de licență pentru participarea la campionatul 
național Liga I trebuie să demonstreze că, până la data de 30 
aprilie, orice datorii financiare către angajați restante la 31 
martie, în baza obligaţiilor contractuale şi legale faţă de 
angajaţi apărute înainte de data de 31 decembrie, au fost 
plătite sau reeșalonate. 

IV. DATORII RESTANTE 
Art. 47 Lipsa datoriilor financiare către angajaţi



Termenul „angajaţi” se referă la următoarele persoane:
• Toţi jucătorii profesionişti, indiferent dacă sunt în lotul primei 

echipe sau în loturile celorlalte echipe ale clubului, conform 
Regulamentelor FIFA/FRF privind statutul şi transferul 
jucătorilor; şi

• Toţi membrii personalului administrativ, tehnic, medical şi de 
ordine şi siguranţă care se încadrează la definiţiile din 
articolele 27-32 si 34- 38. 

IV. DATORII RESTANTE 
Art. 47 Lipsa datoriilor financiare către angajaţi



Datoriile financiare = orice sume cuvenite persoanelor 
care desfășoară/au desfășurat activității în cadrul clubului, 
respectiv angajaţilor/prestatorilor de servicii rezultate din 
obligaţiile contractuale sau legale către aceştia, incluzând 
salarii, plăți aferente prestării serviciilor, 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.

IV. DATORII RESTANTE 
Art. 47 Lipsa datoriilor financiare către angajaţi



CERINŢE:
Solicitantul de licenţă trebuie să demonstreze că la data de 31 
martie anterioară sezonului competițional pentru care se acordă 
licența nu avea datorii restante (conform prevederilor Anexei VI) 
către asigurările sociale/autorităţile fiscale, în baza obligaţiilor 
contractuale sau legale privind angajaţii apărute înainte de data 
de 31 decembrie a anului anterior celui în care se solicită licenţa.

Solicitantul de licență pentru participarea la campionatul 
național Liga I trebuie să demonstreze că, până la data de 30 
aprilie, orice datorii către asigurările sociale/autorităţile fiscale 
restante la 31 martie, în baza obligaţiilor contractuale sau 
legale privind angajaţii apărute înainte de data de 31 decembrie 
a anului anterior celui în care se solicită licenţa
 

IV. DATORII RESTANTE 
Art. 47 bis Lipsa datoriilor financiare către 
asigurările sociale/autorităţile fiscale 



Datorii către asigurările sociale şi autorităţile fiscale se 
referă la:

a) Orice obligaţii cu privire la taxe şi contribuţii reţinute prin 
stopaj la sursă din drepturile salariale ale Angajaţilor 
indiferent de forma de plată: contracte de muncă, convenţii, 
etc.;

b) Orice taxe şi contribuţii ale Angajatorului care au rezultat în 
urma relaţiilor contractuale stabilite cu Angajaţii;

c) Orice accesorii (dobânzi, penalităţi, etc) datorate în legătură 
cu obligaţiile menţionate la punctele a) şi b) de mai sus, 
inclusiv cele stabilite pentru perioada ianuarie-martie a 
fiecărui an.

IV. DATORII RESTANTE 
Art. 47 bis Lipsa datoriilor financiare către 
asigurările sociale / autorităţile fiscale 
 



IV. DATORII RESTANTE
 Date relevante şi sancţiuni

   31 dec            31 mar                30 apr

DATORII ACUMULATE 
LA:

SCADENTE PÂNĂ LA:

TERMEN DE GRAŢIE LICENȚĂ LIGA I:

raporsrRe
fuzare 
licenţă
UEFA
tRaportar
ev

 Refuz 
licență L I

Refuz 
licenţă
UEFA



V. CONTINUITATEA ACTIVITĂȚII 



V. CONTINUITATEA ACTIVITĂŢII
Principiul

 

Definiţie generală (ANEXA V.A.2):
    Situaţiile financiare vor fi întocmite în baza principiului 

continuităţii activităţii, ceea ce înseamnă că se presupune că 
solicitantul de licenţă va continua să îşi desfăşoare activitatea 
în viitor. 

     
    Solicitantul de licenţă nu are intenţia sau nu este obligat să 

intre în procedură de lichidare, să îşi înceteze activitatea 
comercială sau să solicite protecţie împotriva creditorilor, 
conform legilor sau reglementărilor aplicabile.



V. CONTINUITATEA ACTIVITĂŢII
Principiul

 

Indicatorul 1: Principiul continuităţii activităţii
Raportul auditorului cu privire la situaţiile financiare anuale, 

înaintat conform articolului 45, include un paragraf explicativ 
sau o opinie modificată în ceea ce priveşte continuitatea 
activităţii.

Indicatorul 2: Capitaluri proprii negative
Situaţiile financiare anuale (sau, unde este cazul, situaţiile 
financiare retratate conform cerinţelor de raportare din prezentul 
regulament) înaintate în conformitate cu articolul 45 prezintă o 
poziţie a datoriilor nete (capitaluri proprii negative) care s-a 
deteriorat comparativ cu valoarea corespunzătoare din situaţiile 
financiare anuale precedente.



V. CONTINUITATEA ACTIVITĂŢII
Evaluarea respectării principiului 
 Intocmirea Informaţiilor financiare prognozate 
(art. 49) 

 

 În cazul în care sunt încălcaţi oricare dintre 
indicatorii Principiul continuităţii activităţii sau 
Capitaluri proprii negative, solicitantul de licenţă pentru 
participarea la competițiile de club UEFA trebuie să 
întocmească şi să înainteze informaţii financiare 
prognozate, pentru a demonstra licenţiatorului că îşi 
poate derula activitatea conform principiului continuităţii 
până la sfârşitul sezonului competiţional pentru care se 
solicită licenţa 

 Informaţiile financiare prognozate vor fi examinate (ISAE 
3400) de acelaşi auditor care a auditat situaţiile 
financiare anuale.



V. CONTINUITATEA ACTIVITĂŢII
Evaluarea respectării principiului (ANEXA VII.E 
si F): 

 

 Licenţiatorul trebuie să evalueze capacitatea clubului 
de a-şi desfăşura activitatea conform principiului 
continuităţii, cel puţin până la sfârşitul sezonului pentru 
care se acordă licenţa;

 Licenţa UEFA 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 pentru 
care se acordă licenţa;



V. CONTINUITATEA ACTIVITĂŢII
 Implicaţiile procedurii de insolvenţă
 
      Regula aplicabilă cluburilor solicitante de licență pentru 

participarea la competițiile de club UEFA:
 Dacă solicitantul de licenţă sau orice societate mamă a 

solicitantului de licenţă inclusă în perimetrul de raportare a 
solicitat/solicită sau a primit/primeşte protecţie faţă de 
creditori conform legislației aplicabile în materia insolvenței, 
în cele 12 luni anterioare sezonului pentru care se solicită 
licență, atunci licenţa trebuie refuzată;

 Licenţa trebuie refuzată, de asemenea, chiar dacă entitatea în 
cauză nu mai primeşte protecţie faţă de creditori la momentul 
luării deciziei privind licenţierea.



VI. PRAG DE RENTABILITATE



VI. PRAG DE RENTABILITATE

Perioada de monitorizare curentă acoperă:
a) perioadele de raportare precedente (denumite în 
prezentul: perioadele de raportare T-1 şi T-2).
b) perioada de raportare care se încheie în anul 
calendaristic anterior începerii competițiilor pentru 
care a fost licențiat clubul (denumită în prezentul: 
perioada de raportare T); şi

T = Anul financiar 2021

 

Noțiunea de perioadă de monitorizare (art. 55)



VI. PRAG DE RENTABILITATE

    Prag de rentabilitate = diferența dintre 
veniturile relevante și cheltuielile relevante 
calculată pentru fiecare perioadă de raportare, în 
conformitate cu prevederile din Anexa VIII.

    Valoarea totală a pragului de rentabilitate  = 
suma valorilor pragului de rentabilitate aferente 
perioadelor de raportare acoperite de perioada de 
monitorizare. (T, T-1 și T-2). 

 

Noțiunea de valoare a pragului (art. 56)



VI. PRAG DE RENTABILITATE

    Abaterea acceptabilă = este valoarea maximă 
totală permisă a deficitului pe care o poate înregistra 
un club licențiat fără a se considera o încălcare a 
cerinței privind pragul de rentabilitate

    Abaterea acceptabilă este de 10 milioane de lei 
(cumulat 2019-2021)

    Abaterea acceptabilă poate depăși acest nivel, 
putând ajunge la 25 milioane de lei, în măsura în 
care depășirea este acoperită în totalitate de aporturi 
ale participanților la capital

 

Noțiunea de abatere acceptabilă (art. 57)



VI. PRAG DE RENTABILITATE

Pentru cluburile licențiate evaluate în perioada de 
monitorizare curentă, aporturile participanților la 
capital (conform prevederilor din Anexa VIII E) sunt 
luate în considerare la calcularea abaterii acceptabile 
dacă s-au realizat și au fost recunoscute:
a) în situațiile financiare auditate aferente 
uneia din perioadele de raportare T, T-1 sau T-2; 
și/sau
b) în înregistrările contabile realizate până la 
termenul de înaintare a informațiilor privind 
pragul de rentabilitate pentru perioada de 
raportare T (31 mai!).

 

Noțiunea de abatere acceptabilă (art. 57)



VI. PRAG DE RENTABILITATE

Cluburile licențiate au obligația de a întocmi și 
înainta în forma comunicată de Administrația de 
monitorizare a FRF, până la data de 31 mai a 
fiecărui an informații privind pragul de rentabilitate 
pentru perioada de raportare T, T-1 si T-2 în forma 
comunicată de Administraţia de monitorizare a FRF.
Informațiile privind pragul de rentabilitate trebuie:
a) să respecte cerințele de raportare, conform 
prevederilor de la articolul 44bis;
b) să fie aprobate de conducere

Informații privind pragul de rentabilitate (art. 
58)



VI. PRAG DE RENTABILITATE

Cerința privind pragul de rentabilitate este 
îndeplinită dacă clubul licențiat înregistrează, în 
perioada de monitorizare curentă:
a) un excedent total; sau
b) un deficit total care se încadrează în limitele 
abaterii acceptabile.  
Daca se încalcă, trebuie dovedit faptul ca deficitul a 
fost acoperit cu aporturi realizate până la data de 
31 mai 2022.
Sancțiune: interzicerea legitimării jucătorilor până 
la  următoarea evaluare, la care se constată 
îndeplinirea cerinței

Îndeplinirea cerinței (art. 59)



VI. PRAG DE RENTABILITATE

 Expertul financiar verifică in perioada 1 – 30 iunie 
documentația privind cerința pragului de 
rentabilitate;

 Managerul de monitorizare înștiințează clubul 
licențiat, până la data de 30 iunie, că va sesiza 
instanța de fond pentru aplicarea sancțiunilor 
prevăzute în Anexa II a RNLC&FPF;

 Recomandare: transmiterea calculului pragului 
împreuna cu documentația de licențiere – 
verificare preliminară

Perioada de verificare



VI. PRAG DE RENTABILITATE

MONITORIZARE FINANCIARA – PRAG DE 
RENTABILITATE
59.4 În cazul în care cluburile licenţiate încalcă 
prevederea de la alin. 2 si nu au acoperit deficitul cu 
aporturi conform alin. 3 de mai sus, acestea pot încheia 
pana la 30 iunie 2022 un Acord cu Administrația de 
monitorizare pentru suspendarea sancționării clubului. 
Acordul va cuprinde limitări cu privire la sumele nete 
care pot fi cheltuite pentru transferuri, limitarea 
transferurilor jucătorilor profesioniști la înlocuirea celor 
care părăsesc clubul si limitarea bugetului de salarii.

ACORDUL cu Administratia de monitorizare



VII. BUGETUL SECTORULUI DE 
JUNIORI 



VII. BUGETUL SECTORULUI DE JUNIORI 

 Informații privind modul de cheltuire a procentului de 10% 
din veniturile încasate ca urmare a cedării legitimării 
jucătorilor, mai puțin sumele datorate altor cluburi aferente 
clauzelor de revânzare

 În anul anterior celui în care începe sezonul pentru care se 
solicită licența, pentru activitatea sportivă a copiilor și 
juniorilor organizată în cadrul propriei academii de copii și 
junior

 „Tabelul cu creanţele financiare rezultate din transferuri” va 
conţine o rubrică separată pentru cedarea legitimării fiecărui 
jucător (această prevedere fiind valabilă şi pentru 
împrumuturi)

Articolul 16bis Venituri din cedarea legitimării 
jucătorilor alocate sectorului de juniori 



VII. BUGETUL SECTORULUI DE JUNIORI 

 Repartizarea, în anul în care a fost încasat venitul, a cel puțin 
10% din suma calculată; Diferența va fi repartizată pe o 
perioadă de cel mult trei ani de raportare financiară de la 
momentul încasării veniturilor.

 Bugetul de venituri și cheltuieli al academiei de copii și 
juniori:

     Sume repartizate și Execuție bugetară

 Sumele nealocate pentru dezvoltarea activității sportive a 
copiilor și juniorilor din propria academie de copii și juniori 
vor fi virate în contul FRF, în cel mult două luni de la sfârșitul 
perioadei în care acestea pot fi folosite, respectiv până la 
data 1 martie a anului următor. 

Articolul 16bis Venituri din cedarea legitimării 
jucătorilor alocate sectorului de juniori 



VII. BUGETUL SECTORULUI DE JUNIORI 

Solicitanții de licență, atât cei participanți la Campionatul 
Național Liga 1, cât și la Campionatul Național Liga a 2a, 
trebuie să publice pe site-ul clubului:
 veniturile și cheltuielile atribuibile Centrului de Copii și 

Juniori: veniturile atribuite Centrului de Copii și Juniori și 
cheltuielile realizate cu acest centru pentru anul fiscal 
încheiat la 31.12.2021 și 

 Bugetul pentru anul 2022.
până la data de 06 aprilie, pentru cluburile solicitante de 
licență UEFA, și până la data de 20 aprilie, pentru Cluburile 
solicitante de licență de Liga I 
Informatiile vor fi verificate de către auditor, conform ISA 805 
“Considerente speciale –audituri ale situaţiilor financiare 
individuale şi ale elementelor specifice, ale conturilor sau 
aspectelor unei situaţii financiare” – doar pentru participantii in 
Liga 1

Articolul 16ter Informațiile financiare pentru 
Centrul de Copii și Juniori



VII. BUGETUL SECTORULUI DE JUNIORI 

Începând cu anul financiar 2022, se introduce, pentru cluburile 
participante în Campionatul Național Liga I solicitante de 
licență UEFA/Liga I, un plafon financiar minim de investiții în 
propria academie astfel: 

 Anul financiar 2022 - se vor aloca minim 5% din veniturile 
totale, 

 Anul financiar 2023 - se vor aloca minim 6.5% din veniturile 
totale, 

 Anul financiar 2024 - se vor aloca minim 7.5% din veniturile 
totale către Centrele de Copii și Juniori.

Articolul 16ter Informațiile financiare pentru 
Centrul de Copii și Juniori



VIII. UEFA Women’s Champions 
League



VIII. UEFA Women’s Champions League

 Cluburile trebuie să îndeplinească criteriile 
stabilite de Anexa X pentru a obține licența de 
participare la UEFA Women’s Champions League.

 Neîndeplinirea criteriilor de la punctele 2(b), 5, 6, 
7, 16 și 17 ale Anexei X nu conduce la refuzul 
acordării licenței UEFA Women’s Champions 
League, ci la aplicarea unei sancțiuni.

 Criteriile financiare - punctele 20 si 21 trebuie 
îndeplinite. 

Cerințe (art. 15 bis)



VIII. UEFA Women’s Champions League

20. Situațiile financiare anuale
Trebuie întocmite și depuse situații financiare 
anuale conform legislației naționale, cu data 
obligatorie de închidere anterioară termenului de 
depunere a cererii la licențiator, respectiv termenului 
de depunere la UEFA a listei deciziilor de licențiere. 

Situațiile financiare anuale trebuie să cuprindă cel 
puțin bilanțul contabil și contul de profit și 
pierdere.
Nu este necesară auditarea informațiilor  financiare 

prezentate!

Criterii financiare (Anexa X)



VIII. UEFA Women’s Champions League

21. Lipsa datoriilor restante 
Solicitantul de licență trebuie să demonstreze că nu 
are datorii financiare restante către alte cluburi de 
fotbal, angajați și asigurările sociale/autoritățile 
fiscale, conform articolelor 46, 47 și 47bis.
Termenul de „angajați” include:

 toți jucătorii profesioniști, conform Regulamentelor 
FIFA și FRF privind statutul și transferul jucătorilor, 
precum și 

 personalul administrativ, tehnic și medical prevăzut 
la punctele 11-15 (Reprezentantul clubului, Medicul, 
Fizioterapeutul, Antrenorul principal al echipei de fotbal 
feminin senioare, Antrenorul pentru junioare)

Criterii financiare (Anexa X)
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