
 

 

 

 

 

                                                                                                     Nr. de înreg. 1145/20 martie 2020 

 

Către, 

           Cluburile solicitante de licență UEFA 

 

           În atenția Reprezentantului legal și a Responsabilului cu obținerea licenței 

 

 

Re: Decizia UEFA privind impactul virusului COVID-19 față de procesul de licențiere 

 

Stimate doamne / Stimați domni, 

 

Urmare a Circularei nr. 18/2020 din data de 18.03.2020 transmisă de UEFA cu privire la 

impactul generat de virusul COVID-19 față de procesul de licențiere a cluburilor, conform căreia 

Comitetul Executiv al UEFA a decis să acorde un termen de grație, respectiv data de 30 

aprilie 2020, până la care solicitantul de licență UEFA trebuie să facă dovada că nu 

înregistrează datorii restante așa cum sunt acestea prevăzute de art. 49, 50 și 50 bis din 

Regulamentul UEFA de licențiere a cluburilor și de fair play financiar, ediția 2018, vă comunic 

următoarele precizări: 

1. Solicitanții de licență UEFA trebuie să demonstreze că datoriile financiare restante la 31 

martie 2020, aparute înainte de data de 31 decembrie 2019, în baza obligațiilor contractuale sau 

legale, către cluburi, angajați sau asigurarile sociale/autoritățile fiscale au fost plătite sau 

creditorii au acceptat în scris prelungirea termenului de plată al acestor datorii după data de 30 

aprilie 2020. Deci, termenul de achitarea a datoriilor restante s-a amânat până la data de 30 

aprilie 2020, în loc de 31 martie 2020. 

Altfel spus, în ceea ce privește soluționarea cererilor de acordare a licenței UEFA, pentru sezonul 

2020-2021, se vor avea în vedere prevederile aplicabile solicitanților de licență de Liga 1, 

prevăzute de RNLC&FPF, ediția 2019, la  aliniatele 2 ale articolelor 46, 47 și 47bis, mai puțin 

prevederile referitoare la cluburile care se află în procedura de insolvență, caz în care se va 

refuza licența UEFA. 

2. Datele deja stabilite pentru transmiterea documentației de licențiere, respectiv în perioada 25-

31 martie 2020, rămân neschimbate, conform comunicării Administrației de licențiere nr. 830/ 

27.02.2020. 

3. Orice alte decizii/clarificări privind procesul de licențiere a cluburilor venite de la UEFA, vă 

vor fi comunicate în cel mai scurt timp posibil. 

 

    

 


