
Ghid de utilizare Football Connect – Licențiere 

 

I. Pașii necesari pentru înscrierea in cadrul unei sesiuni de licențiere: 

 

1. Clubul se autentifică în Football Connect. 

 

2. Din meniul din partea dreapta sus a ecranului, se alege opțiunea “Operațional 

licențiere”, iar apoi se alege “LICENȚIERE” din meniul din partea stânga. 

 

 

 

 

 



3. În pagină vor fi afișate sesiunile de licențiere în curs de desfășurare. În timpul perioadei 

de înscriere, butonul “ÎNSCRIE-TE” va fi activ. 

 

4. În pagina următoare se pot încărca documentele necesare înscrierii. Pentru a adăuga 

mai multe fișiere, se apasă butonul „+” și se încarcă, pe rând, fiecare fișier.  

Formatul fișierelor trebuie să fie de tip „.pdf”. 



5. După trimiterea cererii de înscriere, statusul acesteia devine “În procesare” și poate fi 

vizualizată din pagina principală “LICENȚIERE”. 

 

6. În cazul în care cererea a fost respinsă, aceasta va apărea cu acest status, iar butonul 

de înscriere devine din nou activ. Se poate relua procesul de trimitere a unei noi cereri 

de înscriere.  

 

Motivul respingerii poate fi vizualizat din Vizualizează cererile –> Vizualizează 

solicitarea. 

 



 

7. Dacă înscrierea a fost acceptată, butonul de participare în cadrul sesiunii de licențiere 

devine activ. Acesta duce către pagina în care urmează a fi adăugate documentele în 

etapele de depunere. 

 



 

 

 

II. Etapa de depunere documente 

 

1. Atunci când începe o etapă de depunere documente pentru unul sau mai multe criterii, 

butonul “PARTICIPARE” devine activ. 

 

 

 



2. Se deschide pagina cu informatiile etapei curente, iar pentru criteriile deschise în etapa 

curentă va fi activ butonul “Continua”, pentru navigarea către Articole -> Secțiuni. 

 

 

3. În continuare, se poate naviga printre articolele si secțiunile aferente. În cadrul 

secțiunilor pot fi adăugate documentele (format .pdf sau .xls). 

 

 



4. Documentele sunt încărcate și urmează a fi evaluate de către experți în perioada de 

evaluare.  

Clubul poate trimite mesaje către expert, pentru fiecare document. 

 

 

 

 

 

 



 După încheierea etapei de depunere si începerea evaluării de către experti, clubul nu 

va mai putea adăuga documente! Vor putea fi vizualizate statusul documentelor încărcate și 

mesajele de la experți. 

 

 

Documentele încarcate într-o anumită secțiune: 

 

 



Pentru un document respins, motivul poate fi vizualizat din “Vizualizează mesaje”. 

 

Atunci când se deschide o sesiune nouă de depunere, clubul poate adăuga 

documentele lipsă sau pe cele respinse într-o etapă anterioară.  


