CLASIFICAREA ACADEMIILOR DE FOTBAL
PENTRU COPII ȘI JUNIORI
DIN ROMÂNIA

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE FOTBAL

Cea mai tânără națională, cea Under 15,
a câștigat primele meciuri internaționale
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PREAMBUL
Pentru Federația Română de Fotbal, dezvoltarea fotbalului la nivel de copii și juniori prin îmbunătățirea activității academiilor și creșterea standardului competițiilor reprezintă un obiectiv strategic.
Investirea în centre de copii și juniori oferă oportunitatea ideală pentru descoperirea tinerelor talente care,
integrate în sistemul competițional adecvat, contribuie direct la dezvoltarea fenomenului fotbalistic și
oferă rezultatele sportive ale echipelor naționale pe care le doresc toți românii.
În acest context, FRF a demarat procesul de clasificare pe baza standardelor de calitate a
academiilor, cluburilor cu activitate de copii și juniori și centrelor pentru fotbal juvenil din România.
Proiectul a fost configurat cu sprijinul companiei olandeze NMC Bright, care are peste 15 ani de experiență
în evaluarea, clasificarea și activitatea de consultanță a academiilor de fotbal europene.
Clasificarea introdusă în fotbalul juvenil românesc se bazează pe criterii clare, evaluate pe o scară
de la 0 la 4, și va duce atât la dezvoltarea pepinierelor fotbalistice, conferindu-le acestora reputația
necesară pentru noi surse de finanțare, cât și la lărgirea bazinului de selecție în cadrul comunităților,
fixând premisele performanței pe termen lung.

OBIECTIVELE PROIECTULUI
• Creșterea permanentă a nivelului fotbalistic din România prin dezvoltarea asistenței în formare și
competiție pentru cei mai tineri jucători
• Asigurarea standardelor de calitate la nivel de management și sportiv pentru cluburi astfel încât
părinții să poată opta pentru cel mai bun cadru adaptat talentului copiilor
• Îmbunătățirea continuă a infrastructurii fotbalistice la nivelul cluburilor pentru a furniza jucătorilor
și spectatorilor facilități de nivel înalt
• Consolidarea integrității și creșterea nivelului calitativ al competițiilor de copii și juniori organizate
de FRF
• Fixarea unui reper la nivel de personal tehnic și administrativ, infrastructură, facilități sportive,
rezultate și educație pentru academiile din România
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PROCEDURA DE CLASIFICARE
Clasificarea academiilor de fotbal ale membrilor afiliați este un proces ca se va desfășura în
5 etape:

1 Trimiterea formularelor
Academia care dorește să se înscrie în competițiile de juniori organizate de FRF va urma procedura de clasificare. Astfel, clubul solicitant va completa și trimite către Departamentul Competiții Juniori al
FRF un formular până la data, prevăzută la art. 12 (1) și (1)1 din Anexa II, al cărui model poate fi regăsit
pentru exemplificare în Anexa I a acestui manual și va putea fi descărcat pentru completare de pe www.
frf.ro
FRF va primi formularul și va informa academia cu privire la acceptarea în procedura de
clasificare, prezentându-i următoarele etape ale procedurii.

2 Trimiterea și verificarea documentației
Academia va furniza, în urma acceptării formularului de înscriere, toată documentația necesară
continuării procedurii, la solicitarea FRF. Aceasta poate fi trimisă prin curierat rapid, respectând termenele fixate și comunicate de FRF.
Înscrisurile vor fi depuse în copie, numerotate și sigilate în dosare pentru fiecare criteriu de
clasificare. Solicitantul de clasificare a academiei de copii și juniori va certifica copiile înscrisurilor cu
mențiunea “conform cu originalul”, însoțită de semnătura, în original a persoanei cu drept de semnătură
aflată pe Lista persoanelor autorizate ale clubului solicitant. Clubul poate da o împuternicire specială
unei alte persoane pentru această activitate. Întreaga documentație va fi prezentată în limba română,
iar în cazul înscrisurilor prezentate într-o limbă străină, acestea vor fi însoțite de traduceri efectuate de
către traducători autorizați și depuse în original sau în copie certificată. Înscrisurile nenumerotate și/
sau necertificate, precum și cele neînsoțite de traducerea autorizată în limba română, nu vor fi luate în
considerare la clasificarea academiei.
Documentația va fi verificată de Comisia de Clasificare a FRF creată în acest sens, având ca obiectiv evaluarea relevanței și calității informațiilor trimise de aplicant. În baza concluziilor acestei etape,
FRF va pregăti procesul de auditare.

3 Auditarea academiei
Etapa de auditare va fi efectuată de membrii Comisiei de Clasificare, pentru a evalua complet la
fața locului nivelul academiei pe baza cerințelor.

4 Raportul de evaluare
Comisia de Clasificare va întocmi un raport de evaluare preliminar, punctând fiecare element, și
utilizând atât informațiile furnizate în documentația trimisă de academie cât și observațiile din etapa de
auditare. Acest raport preliminar va fi trimis academiei până la data prevazuta la art. 12 (1) si (1)1 din
Anexa II cu posibilitatea ca academia să răspundă în termen de 7 zile calendaristice prin:
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• Documentație suplimentară sau dovada îndeplinirii unor cerințe
• Documentație care contrazice evaluarea preliminară a unor elemente
• Alte precizări cu privire la raportul preliminar
În urma răspunsului academiei, Comisia de Clasificare FRF întocmește raportul final de evaluare.

5 Clasificarea și certificarea academiei
Departamentul Competiții al FRF primește deciziile definitive cu privire la clasificare, urmând
să comunice Departamentului Licențiere și Afilieri, punctajele obținute, în vederea utilizării acestor
informații în procesul de licențiere al cluburilor de Liga 1. În funcție de scorul final obținut Departamentul Competiții al FRF va stabili competiția în care va participa academia de copii și juniori (Campionat
național sau Liga Elitelor)
Academiile care au urmat procedura de clasificare vor primi un certificat emis de FRF cu scorul
obținut și se califică prin acesta în competițiile Campionatul Național U17 și U19, Liga Elitelor U17 și
U19.
Rezultatul clasificării și acceptarea în competiții sunt valabile pentru sezonul 2020/2021.

Craiovenii sărbătoresc câștigarea
Supercupei Elitelor U17
5

PROCEDURA DE EVALUARE
Procedura de evaluare va acoperi 7 domenii fundamentale pentru performanța în fotbalul
juvenil, fiecare cu mai multe categorii.
Fiecare categorie va fi evaluată pe o scară de la 0 la 4 puncte. Fiecare categorie are o pondere
diferită la evaluarea totală. Scorul final depinde de evaluarea tuturor categoriilor din 7 domenii, calculul
final ținând cont atât de ponderea fiecărei categorii, cât și a domeniului general în scorul total. Iată cele 7
domenii și ponderea lor la total (100%), fiecare academie putând obține maximum 100 de puncte:

DOMENII						
1
2
3
4
5
6
7

PONDERE

STRATEGIE ȘI FILOZOFIE
ECHIPE ȘI JUCĂTORI
STAFF TEHNIC						
STAFF SUPORT						
ANTRENAMENTE ȘI MECIURI				
INFRASTRUCTURĂ ȘI FACILITĂȚI			
REZULTATE							

10,6%
12,1%
19,4%
6,8%
9,7%
20,8%
20,6%

1 STRATEGIE ȘI FILOZOFIE
Strategia academiei
Academia nu are un program scris de dezvoltare a fotbalului juvenil.
Academia are un program scris de dezvoltare a fotbalului juvenil care conține obiectivele, structura organizațională
(organigramă, părți implicate etc.), resursele financiare (buget, surse de finanțare etc.)
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Evaluare
0
1

Academia are un program scris de dezvoltare a fotbalului juvenil care conține obiectivele și filozofia de dezvoltare a
talentelor pentru diferite grupe de vârstă (stil de joc și abilități), structura organizațională (organigramă, părți implicate etc.), resursele financiare (buget, surse de finanțare etc.)

2

Academia are un program scris de dezvoltare a fotbalului juvenil care conține obiectivele și filozofia de dezvoltare a
talentelor pentru diferite grupe de vârstă (stil de joc și abilități), structura organizațională (organigramă, părți implicate
etc.), resursele financiare (buget, surse de finanțare etc.). Programul este parțial pus în practică.

3

Academia are un program scris de dezvoltare a fotbalului juvenil care conține obiectivele și filozofia de dezvoltare a
talentelor pentru diferite grupe de vârstă (stil de joc și abilități), structura organizațională (organigramă, părți implicate
etc.), resursele financiare (buget, surse de finanțare etc.), procesele de feedback pentru evaluarea rezultatelor și îndeplinirea obiectivelor, validitatea programului (minimum 3 ani și maximum 7 ani). Progamul este (aproape) în totalitate
pus în practică.
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2 ECHIPE ȘI JUCĂTORI
Echipe U19
Academia nu are echipă U19.

Evaluare
0

Academia are echipă U19 care participă într-o competiție organizată de FRF, cu minimum 18 jucători înregistrați, dar
mai mult de 5 jucători sub formă de împrumut.

2

Academia are echipă U19 care participă într-o competiție organizată de FRF, cu minimum 18 jucători înregistrați
(incluzând 2 portari) și maximum 5 jucători sub formă de împrumut.
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Echipe U17
Academia nu are echipă U17.

0

Academia are echipă U17 care participă într-o competiție organizată de FRF, cu minimum 18 jucători înregistrați, dar
mai mult de 5 jucători sub formă de împrumut.

2

Academia are echipă U17 care participă într-o competiție organizată de FRF, cu minimum 18 jucători înregistrați
(incluzând 2 portari) și maximum 5 jucători sub formă de împrumut.

4

Echipe U16
Academia nu are echipă U16.

0

Academia are echipă U16 care participă într-o competiție organizată de FRF, cu minimum 18 jucători înregistrați, dar
mai mult de 5 jucători sub formă de împrumut.

2

Academia are echipă U16 care participă într-o competiție organizată de FRF, cu minimum 18 jucători înregistrați
(incluzând 2 portari) și maximum 5 jucători sub formă de împrumut.

4

Echipe U15
Academia nu are echipă U15.

0

Academia are echipă U15 care participă într-o competiție organizată de FRF, cu minimum 18 jucători înregistrați, dar
mai mult de 5 jucători sub formă de împrumut.

2

Academia are echipă U15 care participă într-o competiție organizată de FRF, cu minimum 18 jucători înregistrați
(incluzând 2 portari) și maximum 5 jucători sub formă de împrumut.
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Echipe U13
Academia nu are echipă U13.

0

Academia are echipă U13 care participă într-o competiție organizată de FRF, cu minimum 10 jucători înregistrați, dar
mai mult de 3 jucători sub formă de împrumut.

2

Academia are echipă U13 care participă într-o competiție organizată de FRF, cu minimum 10 jucători înregistrați
(incluzând un portar) și maximum 3 jucători sub formă de împrumut.
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Echipe U11
Academia nu are echipă U11.

0

Academia are echipă U11 care participă într-o competiție organizată de FRF, cu minimum 10 jucători înregistrați, dar
mai mult de 3 jucători sub formă de împrumut.

2

Academia are echipă U11 care participă într-o competiție organizată de FRF, cu minimum 10 jucători înregistrați și
maximum 3 jucători sub formă de împrumut.

4
7

Junioarele U19 ale României, la turneul de calificare

Alte echipe (U12/U14/U18)
Academia nu are alte echipe.
Academia are în plus o echipă din categoriile U12/U14/U18.
Academia are în plus două echipe din categoriile U12/U14/U18.
Academia are în plus trei echipe din categoriile U12/U14/U18.

Evaluare
0
1
2
3

Echipe de fotbal feminin
Academia nu are echipă de fotbal feminin.
Academia are una sau mai multe echipe de fotbal feminin.
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0
4

3 STAFF TEHNIC
Angajarea unui director tehnic al academiei (pentru metodologie și formarea antrenorilor)

Evaluare

Academia nu are un director tehnic angajat cu normă întreagă sau are unul angajat part-time, în responsabilitățile
căruia nu intră formarea antrenorilor și metodologia.

0

Academia are un director tehnic angajat part-time, responsabil pentru formarea antrenorilor și metodologie, dar acesta
deține și funcția de antrenor al unei echipe

2

Academia are un director tehnic angajat part-time, responsabil pentru formarea antrenorilor și metodologie. Acesta
nu deține și funcția de antrenor al unei echipe.

3

Academia are un director tehnic angajat cu normă întreagă, responsabil pentru formarea antrenorilor și metodologie.
Acesta nu deține și funcția de antrenor al unei echipe.

4

Licența directorului tehnic al academiei
Licență UEFA A
Licență UEFA A Elite
Licență UEFA PRO

2
3
4

Angajarea coordonatorului de descoperire talente
Academia nu are un coordonator de descoperire talente.
Academia are un coordonator de descoperire talente care lucrează în mod voluntar.
Academia are un coordonator de descoperire talente angajat part-time (20% - 40% din norma întreagă).
Academia are un coordonator de descoperire talente angajat part-time (50% - 80% din norma întreagă).
Academia are un coordonator de descoperire talente angajat cu normă întreagă.

0
1
2
3
4

Licența coordonatorului de descoperire talente
Fără licență.
Licență UEFA B.
Licență UEFA A.
Licență UEFA A Elite.
Licență UEFA PRO.

0
1
2
3
4
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Angajarea antrenorului U19
Nu are antrenor U19.
Academia are antrenor U19 angajat part-time (20% - 40% din norma întreagă).
Academia are antrenor U19 angajat part-time (50% - 80% din norma întreagă).
Academia are antrenor U19 angajat cu normă întreagă.

Evaluare
0
2
3
4

Licența antrenorului U19
Licență UEFA A
Licență UEFA PRO

3
4

Angajarea antrenorului U17
Nu are antrenor U17.
Academia are antrenor U17 angajat part-time (20% - 40% din norma întreagă).
Academia are antrenor U17 angajat part-time (50% - 80% din norma întreagă).
Academia are antrenor U17 angajat cu normă întreagă.

0
2
3
4

Licența antrenorului U17
Licență UEFA A
Licență UEFA PRO

3
4

Angajarea antrenorului U16
Nu are antrenor U16.
Academia are antrenor U16 angajat part-time (20% - 40% din norma întreagă).
Academia are antrenor U16 angajat part-time (50% - 80% din norma întreagă).
Academia are antrenor U16 angajat cu normă întreagă.

Licența antrenorului U16
Licență B.
Licență A sau superioară.

0
2
3
4
2
4

Angajarea antrenorului U15
Nu are antrenor U15.
Academia are antrenor U15 angajat part-time (20% - 40% din norma întreagă).
Academia are antrenor U15 angajat part-time (50% - 80% din norma întreagă).
Academia are antrenor U15 angajat cu normă întreagă.

Licența antrenorului U15
Licență B.
Licență A sau superioară.
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0
2
3
4
2
4

Ajutoarele de pe bancă, înaintea începerii jocului

Angajarea antrenorului U13
Nu are antrenor U13.
Academia are antrenor U13 angajat part-time (20% - 40% din norma întreagă).
Academia are antrenor U13 angajat part-time (50% - 80% din norma întreagă).
Academia are antrenor U13 angajat cu normă întreagă.

Evaluare
0
2
3
4

Licența antrenorului U13
Licență B.
Licență A sau superioară.

2
4

Angajarea antrenorului U11
Nu are antrenor U11.
Academia are antrenor U11 angajat part-time (20% - 40% din norma întreagă).
Academia are antrenor U11 angajat part-time (50% - 80% din norma întreagă).
Academia are antrenor U11 angajat cu normă întreagă.

0
2
3
4

Licența antrenorului U11
Licență B.
Licență A sau superioară.

2
4
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Angajarea antrenorilor pentru echipele U12/U14/U18

Evaluare
0
2
4

Academia nu are antrenori pentru echipele U12/U14/U18.
Academia are antrenori angajați part-time pentru fiecare dintre echipele U12/U14/U18.
Academia are antrenori angajați cu normă întreagă pentru fiecare dintre echipele U12/U14/U18.

Licențele antrenorilor de la echipele U12/U14/U18
0
2
4

Antrenorii echipelor U12/U14/U18 nu dețin licență.
Antrenorii echipelor U12/U14/U18 dețin fiecare cel puțin licența UEFA B.
Antrenorii echipelor U12/U14/U18 dețin fiecare cel puțin licența UEFA A sau superioară.

Angajarea antrenorilor de portari
Academia nu are antrenor de portari.
Academia are unul sau mai mulți antrenori de portari angajat/ți part-time (20% - 40% din norma întreagă).
Academia are unul sau mai mulți antrenori de portari angajat/ți part-time (50% - 80% din norma întreagă).
Academia are unul sau mai mulți antrenori de portari angajați cu normă întreagă.

0
2
3
4

Licența antrenorului de portari
Fără licență.
Cel puțin unul dintre antrenorii de portari deține licența UEFA B sau licența UEFA A sau licența UEFA A Portari.
Cel puțin 2 antrenori de portari dețin licența UEFA B sau licența UEFA A sau licența UEFA A Portari.
Cel puțin 2 antrenori de portari dețin licența UEFA A sau UEFA A Portari.

0
2
3
4

Fiecare lot național are propriul
antrenor cu portarii
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4 STAFF SUPORT
Antrenor pentru pregătirea fizică/Preparator fizic/Preparator sportiv
Academia nu are antrenor pentru pregătire fizică.
Academia are antrenor pentru pregătire fizică înregistrat de Școala Federală de Antrenori care lucrează
în mod voluntar.

Evaluare
0
1

Academia are antrenor pentru pregătire fizică înregistrat de Școala Federală de Antrenori care lucrează part-time
(20% - 40% din norma întreagă).

2

Academia are antrenor pentru pregătire fizică înregistrat de Școala Federală de Antrenori care lucrează part-time
(50% - 80% din norma întreagă).

3

Academia are antrenor pentru pregătire fizică înregistrat de Școala Federală de Antrenori care lucrează
cu normă întreagă.

4

Fizioterapeut/Kinetorapeut/Maseur
Academia nu are la dispoziție fizioterapeut.
Academia are un fizioterapeut calificat (diplomă de kinetoterapeut) pe durata meciurilor de copii și juniori.
Academia are un fizioterapeut calificat (diplomă de kinetoterapeut) pe durata meciurilor de copii și juniori și disponibil
pe durata tuturor antrenamentelor.

0
2
4

Asistență medicală/Prim ajutor
Prim ajutor disponibil la antrenamente și la meciurile academiei.
Prim ajutor (fizioterapeut/kinetoterapeut sau asistent medical) disponibil la meciurile echipei.
Prim ajutor (fizioterapeut/kinetoterapeut sau asistent medical) disponibil la toate antrenamentele.
Prim ajutor furnizat de doctor pe durata tuturor antrenamentelor și a meciurilor academiei.

1
2
3
4

Nutriționist
Academia nu are un plan de nutriție și/sau nu colaborează cu un nutriționist.
Academia are un plan de nutriție care furnizează antrenorilor de copii și juniori precum și jucătorilor informațiile
necesare pentru îmbunătățirea performanțelor și recuperare specifice categoriilor de vârstă.
Academia are un plan de nutriție care furnizează antrenorilor de copii și juniori precum și jucătorilor informațiile
necesare pentru îmbunătățirea performanțelor și recuperare specifice categoriilor de vârstă. Acest plan este pus în
practică prin colaborarea cu un nutriționist calificat (cel puțin studii universitare de nutriție) prin seminarii,
workshop-uri și consultații individuale.

0
2
4
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Specialist în pregătire mentală/Psiholog/Psihoterapeut
Academia nu are un program de pregătire mentală și/sau nu colaborează cu un antrenor specializat în acest domeniu.

0

Academia are un program de pregătire mentală, adaptat categoriilor de vârstă, care furnizează antrenorilor de copii
și juniori și jucătorilor informațiile necesare pentru îmbunătățirea performanței (spre exemplu, gestionarea presiunii,
mentalitatea pozitivă, depășirea obstacolelor etc.)

2

Academia are un program de pregătire mentală, adaptat categoriilor de vârstă, care furnizează antrenorilor de copii
și juniori și jucătorilor informațiile necesare pentru îmbunătățirea performanței (spre exemplu, gestionarea presiunii,
mentalitatea pozitivă, depășirea obstacolelor etc.). Programul este pus în practică prin colaborarea cu un antrenor de
pregătire mentală certificat (cel puțin masterat în psihologie) prin seminarii, workshop-uri, consultații individuale etc.

3

Academia are un program de pregătire mentală, adaptat categoriilor de vârstă, care furnizează antrenorilor de copii
și juniori și jucătorilor informațiile necesare pentru îmbunătățirea performanței (spre exemplu, gestionarea presiunii,
mentalitatea pozitivă, depășirea obstacolelor etc.). Programul este pus în practică prin colaborarea cu un antrenor
de pregătire mentală certificat (cel puțin licențiat în psihologie) și care este angajat part-time, prin seminarii, workshop-uri, consultații individuale etc.

4

Administrator infrastructura academiei
Academia nu are un administrator.
Academia are un administrator care în lucrează în mod voluntar.
Academia are un administrator care lucrează part-time (20% - 40% din norma întreagă).
Academia are un administrator care lucrează part-time (50% - 80% din norma întreagă).
Academia are un administrator care lucrează cu normă întreagă.

0
1
2
3
4

Organizator competiții sportive
Academia nu are angajat un team manager.
Academia are angajat cu normă întreagă un team manager pentru toate echipele academiei.
Academia are angajați cu normă întreagă cel puțin doi team manageri pentru echipele academiei.

0
2
4
Prevenția și recuperarea,
esențiale în cariera fotbaliștilor
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5 ANTRENAMENTE ȘI MECIURI (ciclu săptămânal)
U19 - antrenamente și meciuri
2-3 activități (incluzând meciuri) cu o durată de minimum 60 minute fiecare.
4-5 activități (incluzând meciuri) cu o durată de minimum 60 minute fiecare.
6-7 activități (incluzând meciuri) cu o durată de minimum 60 minute fiecare.

Evaluare
0
2
4

U17 - antrenamente și meciuri
2 activități (incluzând meciuri) cu o durată de minimum 60 minute fiecare.
3-4 activități (incluzând meciuri) cu o durată de minimum 60 minute fiecare.
5-6 activități (incluzând meciuri) cu o durată de minimum 60 minute fiecare.

0
2
4

U16 - antrenamente și meciuri
2 activități (incluzând meciuri) cu o durată de minimum 60 minute fiecare.
3-4 activități (incluzând meciuri) cu o durată de minimum 60 minute fiecare.
5 activități (incluzând meciuri) cu o durată de minimum 60 minute fiecare.

0
2
4

U15 - antrenamente și meciuri
2 activități (incluzând meciuri) cu o durată de minimum 60 minute fiecare.
3-4 activități (incluzând meciuri) cu o durată de minimum 60 minute fiecare.
5 activități (incluzând meciuri) cu o durată de minimum 60 minute fiecare.

0
2
4

U13 - antrenamente și meciuri
2 activități (incluzând meciuri) cu o durată de minimum 60 minute fiecare.
3 activități (incluzând meciuri) cu o durată de minimum 60 minute fiecare.
4-5 activități (incluzând meciuri) cu o durată de minimum 60 minute fiecare.

0
2
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U11 - antrenamente și meciuri
2 activități (incluzând meciuri) cu o durată de minimum 60 minute fiecare.
3 activități (incluzând meciuri) cu o durată de minimum 60 minute fiecare.
4-5 activități (incluzând meciuri) cu o durată de minimum 60 minute fiecare.

0
2
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U12/U14/U18 - antrenamente și meciuri
numărul de activități prevăzut mai sus pentru categoria de vârstă imediat superioară
numărul de activități prevăzut mai sus pentru categoria de vârstă imediat superioară
numărul de activități prevăzut mai sus pentru categoria de vârstă imediat superioară

0
2
4
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6 INFRASTRUCTURĂ ȘI FACILITĂȚI
Terenuri de joc – funcționalitate și dimensiuni

Evaluare

Academia are la dispoziție un teren de dimensiuni normale pentru joc 11 vs 11, (conform art. 40 alin 2 lit c ROAF)
destinat meciurilor pe toată durata sezonului.

0

Academia are la dispoziție 2 terenuri de dimensiuni normale pentru joc 11 vs 11, (conform art. 40 alin 2 lit c ROAF),
altele decât cele de antrenament, destinate meciurilor pe toată durata sezonului.

1

Academia are la dispoziție mai mult de 2 terenuri de dimensiuni normale pentru joc 11 vs 11, (conform art. 40 alin 2 lit c
ROAF), altele decât cele de antrenament, destinat meciurilor pe toată durata sezonului.

2

Academia are în proprietate sau în concesiune pe minim 25 de ani un teren de dimensiuni normale pentru joc 11 vs 11,
(conform art. 40 alin 2 lit c ROAF), destinat meciurilor pe toată durata sezonului.

3

Academia are în proprietate sau în concesiune pe minim 25 de ani 2 sau mai multe terenuri de dimensiuni normale
pentru joc 11 vs 11, (conform art. 40 alin 2 lit c ROAF), destinate meciurilor pe toată durata sezonului.

4

Terenuri de joc – calitate
Academia nu are un teren de gazon natural sau artificial în condiții de joc, conform art. 40 alin 2 ROAF pe întreaga
durată a sezonului și care să poată face față aproape tuturor condițiilor meteo extreme.

0

Academia are un teren de gazon natural sau artificial la fiecare 4 echipe ale academiei în condiții de joc, conform art. 40
alin 2 ROAF pe întreaga durată a sezonului și care să poată face față aproape tuturor condițiilor meteo extreme.

2

Academia are 2 sau mai multe terenuri (dintre care măcar unul cu gazon artificial) la fiecare 4 echipe ale academiei
în condiții de joc, conform art. 40 alin 2 ROAF, pe întreaga durată a sezonului și care să poată face față aproape tuturor
condițiilor meteo extreme.

4

Terenuri de joc – iluminat
Fără nocturnă.
Mai puțin de 500 lucși pentru cel puțin un teren de joc.
Peste 500 lucși pentru cel puțin un teren de joc.

Stadionul din cadrul
Centrului Național de Fotbal Mogoșoaia
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Terenul principal din cadrul
Centrului Național de Fotbal Buftea

Terenuri de antrenament – funcționalitate și dimensiuni

Evaluare

Academia nu are la dispoziție pe toată durata sezonului un teren de antrenament de dimensiuni normale de joc
11 vs 11.

0

Academia are la dispoziție pe toată durata sezonului un teren de antrenament de dimensiuni normale de joc
11 vs 11.

1

Academia are la dispoziție pe toată durata sezonului 2 terenuri de antrenament de dimensiuni normale de joc
11 vs 11.

2

Academia are în proprietate pentru toată durata sezonului 2 terenuri de antrenament de dimensiuni
normale de joc 11 vs 11

3

Academia are în proprietate pentru toată durata sezonului mai mult de 2 terenuri de antrenament de
dimensiuni normale de joc 11 vs 11, dintre care cel puțin unul cu gazon natural.

4

Terenuri de antrenament – calitate
Academia nu are un teren cu gazon natural sau artificial în condiții de joc pe întreaga durată a sezonului și care să
poată face față aproape tuturor condițiilor meteo extreme.

0

Academia are un teren cu gazon natural sau artificial la fiecare 4 echipe ale academiei în condiții de joc pe
întreaga durată a sezonului și care să poată face față aproape tuturor condițiilor meteo extreme.

2

Academia are mai multe terenuri (dintre care măcar unul cu gazon artificial) la fiecare 4 echipe ale academiei
în condiții de joc pe întreaga durată a sezonului și care să poată face față aproape tuturor condițiilor meteo extreme.

4

Terenuri de antrenament – iluminat
Fără nocturnă.
Mai puțin de 500 lucși / led pentru cel puțin un teren de joc.
Peste 500 lucși / led pentru cel puțin un teren de joc.

0
2
4
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Vestiare - funcționalitate și dimensiuni

Evaluare
0
1

Academia nu are la dispoziție vestiare.
Academia are la dispoziție vestiare pe durata partidelor și a antrenamentelor.
Academia are la dispoziție pe durata partidelor și a antrenamentelor vestiare adaptate numărului de jucători
pentru fiecare categorie de vârstă.

2

Fiecare echipă a academiei are propriul vestiar la dispoziție pe durata meciurilor și antrenamentelor, adaptat
numărului de jucători din fiecare categorie de vârstă.

4

Vestiare – facilități sanitare
Fără dotări de igienă sanitară funcționale (dușuri cu apă caldă, toalete funcționale etc.)
Minimum 2 vestiare cu dotări de igienă sanitară funcționale (dușuri cu apă caldă, toalete funcționale etc.)
Toate vestiarele cu dotări de igienă sanitară funcționale (dușuri cu apă caldă, toalete funcționale etc.)
Toate vestiarele cu dotări de igienă sanitară funcționale (dușuri cu apă caldă, toalete funcționale etc.), alături de
o piscină sau o saună pentru recuperare.

0
1
3
4

Cabinetul medical
Fără cabinet medical.
Doar cameră de prim ajutor pentru academie.
Cameră de prim ajutor disponibilă pentru academie în incinta cabinetului medical.
Cameră de prim ajutor disponibilă pentru academie + cabinet medical separat pentru doctor.
Cameră de prim ajutor disponibilă pentru academie + cabinet medical, complet echipat, separat pentru doctor.

0
1
2
3
4

Cabinetul medical al naționalei, de la Mogoșoaia
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Sala de forță în care se antrenează tricolorii

Sală de forță
Fără sală de forță.
Sală de forță (<200mp) disponibilă la cerere.
Sală de forță (>200mp) disponibilă la cerere.
Academia are propria sală de forță (<200mp) disponibilă permanent.
Academia are propria sală de forță (>200mp) disponibilă permanent.

Evaluare
0
1
2
3
4

Sală de antrenament (facilități indoor)
Fără sală de antrenament.
Sală de antrenament (<3500mp) disponibilă la cerere.
Sală de antrenament (>3500mp) disponibilă la cerere.
Academia are propria sală de antrenament (<3500mp) disponibilă permanent.
Academia are propria sală de antrenament (>3500mp) disponibilă permanent.

0
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3
4

Materiale - porți (<U12 5X2 m, >U12 7X3 m)
Nu există.
Cel puțin o poartă fixă și 2 porți mobile pentru fiecare 4 echipe ale academiei.
Cel puțin 2 porți fixe și 4 porți mobile pentru fiecare 4 echipe ale academiei.
Cel puțin 2 porți fixe și 4 porți mobile pentru fiecare 2 echipe ale academiei.
Cel puțin 2 porți fixe și 4 porți mobile pentru fiecare echipă a academiei.

0
1
2
3
4
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7 REZULTATE
Competiție la nivel U19 în sezonul 2016/17
Nu a participat în Campionatul Național.
A participat în Campionatul Național.
A ajuns în faza finală a Campionatului Național.
A participat în Liga Elitelor sau în Cupa României Elite.
A ajuns în semifinalele Ligii Elitelor sau ale Cupei României Elite.

Evaluare
0
1
2
3
4

Competiție la nivel U19 în sezonul 2017/18
Nu a participat în Campionatul Național.
A participat în Campionatul Național.
A ajuns în faza finală a Campionatului Național.
A participat în Liga Elitelor sau în Cupa României Elite.
A ajuns în semifinalele Ligii Elitelor sau ale Cupei României Elite.

0
1
2
3
4

Competiție la nivel U19 în sezonul 2018/19
Nu a participat în Campionatul Național.
A participat în Campionatul Național.
A ajuns în faza finală a Campionatului Național.
A participat în Liga Elitelor sau în Cupa României Elite.
A ajuns în semifinalele Ligii Elitelor sau ale Cupei României Elite.

0
1
2
3
4

FC Viitorul, învingătoare în finala Ligii Elitelor U19, sezonul 2017-2018
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Duel Dinamo – Craiova în semifinala primului
sezon al Ligii Elitelor U17, în anul 2016

Competiție la nivel U17 în sezonul 2016/17
Nu a participat în Campionatul Național.
A participat în Campionatul Național.
A ajuns în faza finală a Campionatului Național.
A participat în Liga Elitelor sau în Cupa României Elite.
A ajuns în semifinalele Ligii Elitelor sau ale Cupei României Elite.

Evaluare
0
1
2
3
4

Competiție la nivel U17 în sezonul 2017/18
Nu a participat în Campionatul Național.
A participat în Campionatul Național.
A ajuns în faza finală a Campionatului Național.
A participat în Liga Elitelor sau în Cupa României Elite.
A ajuns în semifinalele Ligii Elitelor sau ale Cupei României Elite.

0
1
2
3
4

Competiție la nivel U17 în sezonul 2018/19
Nu a participat în Campionatul Național.
A participat în Campionatul Național.
A ajuns în faza finală a Campionatului Național.
A participat în Liga Elitelor sau în Cupa României Elite.
A ajuns în semifinalele Ligii Elitelor sau ale Cupei României Elite.

0
1
2
3
4
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Furnizarea de jucători la Liga 1 (ultimii 3 ani)
Nu a furnizat jucători.
1-7 jucători care au jucat cel puțin un sezon pentru academie în intervalul 16-19 ani.
8-15 jucători care au jucat cel puțin un sezon pentru academie în intervalul 16-19 ani.
16-24 jucători care au jucat cel puțin un sezon pentru academie în intervalul 16-19 ani.
Mai mult de 24 jucători care au jucat cel puțin un sezon pentru academie în intervalul 16-19 ani.

Evaluare
0
1
2
3
4

Furnizarea de jucători la Liga 2 și Liga 3 (ultimii 3 ani)
Nu a furnizat jucători.
1-7 jucători care au jucat cel puțin un sezon pentru academie în intervalul 16-19 ani.
8-15 jucători care au jucat cel puțin un sezon pentru academie în intervalul 16-19 ani.
16-24 jucători care au jucat cel puțin un sezon pentru academie în intervalul 16-19 ani.
Mai mult de 24 jucători care au jucat cel puțin un sezon pentru academie în intervalul 16-19 ani.

0
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4

Furnizarea de jucători la loturile naționale U17-U21 (ultimii 4 ani)
Nu a furnizat jucători.
1-5 jucători care au jucat cel puțin un sezon pentru academie.
6-10 jucători care au jucat cel puțin un sezon pentru academie.
11-15 jucători care au jucat cel puțin un sezon pentru academie.
Mai mult de 15 jucători care au jucat cel puțin un sezon pentru academie.

0
1
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3
4

Furnizarea de jucători în campionate din străinătate* (ultimii 3 ani)
Nu a furnizat jucători.
1-3 jucători care au jucat cel puțin un sezon pentru academie în intervalul 16-19 ani.
Mai mult de 3 jucători care au jucat cel puțin un sezon pentru academie în intervalul 16-19 ani.
* în primele trei eșaloane competiționale din primele 15 țări, conform clasamentului UEFA în competițiile inter-cluburi
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ANEXA I Model de formular de înscriere
ANEXA I: FORMULAR DE ÎNSCRIERE
Club
Adresa
Website
Persoană de contact
Nume
Telefon
Adresa E-mail
Documentația va fi trimisă prin postă (curierat rapid)
Echipa

Da / Nu

Competiția în care participă (sezonul 2019-2020)

U19
Clubul are echipe înscrise la
următoarele grupe de vârstă în
compețiile organizare de FRF

U17
U16
U15
U13
U11

Completați care din următoarele persoane sunt angajate în cadrul clubului și au contractele avizate de către FRF
Funcție

Da/Nu

Nume

Licență

Director tehnic al academiei (CCJ)
Antrenor U19
Antrenor U17
Antrenor U16
Antrenor U15
Antrenor U13
Antrenor U11
Antrenori cu portarii
Completați cu numărul de terenuri (11vs11) pe care clubul le are la dispoziție
Suprafață

Terenuri

Terenuri cu nocturnă

Iarbă
Sintetic
Altele
Confirm că această cerere a fost completată în numele clubului, iar afirmațiile de mai sus sunt conform cu realitatea

Nume

Data

Semnătură
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ANEXA II Dispoziții și contestații
Articolul 1
(1)
(2)
(3)
(4)

În prezenta Anexă sunt stabilite normele și procedurile aplicabile în fața organismelor de clasificare a academiilor de juniori și modalitățile de contestare a deciziilor adoptate de acestea.
Această Anexă se aplică în judecarea cererilor de clasificare a academiilor de juniori, precum şi în
judecarea căilor de atac formulate de cluburile solicitante împotriva hotărârilor pronunţate de
Comisiile de clasificare a academiilor de juniori.
Dispoziţiile prezentei Anexe sunt obligatorii, atât pentru membrii organismelor de clasificare a
academiilor de juniori, cât şi pentru clubul solicitant.
Procedura de clasificare se aplică exclusiv membrilor afiliați ai Federației Române de Fotbal.

Articolul 2
(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

În vederea clasificării academiilor de juniori pentru sezonul competițional 2020/2021, cluburile
solicitante trebuie să completeze cererea tip și să întocmească documentaţia de clasificare,
coform condiţiilor şi cerinţelor obligatorii cuprinse în prezentul Regulament.
Cluburile de juniori care se înscriu pentru prima dată în competițiile U17 și U19 organizate de
FRF și cluburile ale căror echipe de seniori care promovează în Liga a 2-a sunt exceptate de la
efectuarea procesului de clasificare a academiilor de juniori pe care le dețin, în anul competițio-		
nal în care acestea s-au afiliat la FRF, respectiv au promovat în Liga a 2-a. Aceste cluburi au obligația de a solicita evaluarea și clasificarea academiilor de juniori în cursul anului calendaristic
următor celui în care s-au afiliat, respectiv au promovat, cu respectarea termenelor prevăzute în
prezentul Regulament.
Valabilitatea clasificării academiilor de juniori este de 1 an competițional.
Reprezentantul legal al clubului solicitant va incheia o conventie arbitrala cu FRF, reprezentata 		
prin Managerul Departamentului Competitii cu privire la asumarea obligației de respectare a
jurisdicției FRF și a Tribunalului Arbitral Sportiv de la Lausanne, în soluționarea oricăror litigii
izvorâte din interpretarea și aplicarea prezentului regulament, precum și cu privire la certificarea
veridicității informațiilor din documentația prezentată pentru clasificarea academiei.
Evaluarea îndeplinirii criteriilor de clasificare a academiilor de juniori se va efectua numai cu
respectarea procedurii și potrivit dispoziţiilor cuprinse în prezentul Regulament.

Articolul 3
(1)

Comisiile competente în soluționarea cererilor de clasificare a academiilor de copii și juniori din
cadrul FRF sunt:
		
a) Comisia de Clasificare;
		
b) Comisia de Apel pentru Clasificarea Academiilor.
(2) Comisiile de clasificare a academiilor de juniori sunt independente din punct de vedere decizional, una faţă de cealaltă, precum şi faţă de FRF, aceasta din urmă asigurând doar suportul logistic pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii Comisiilor de clasificare a academiilor.
(3) Comisiile de clasificare a academiilor de juniori îşi desfăşoară activitatea la sediul FRF.
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Articolul 4
În prezentul Regulament, masculinul, utilizat generic pentru concizie, se aplică și genului
feminin, iar singularul poate avea și sens de plural, precum și viceversa.

Articolul 5
(1)

(2)

În soluționarea cererilor de clasificare, Comisiile anterior menționate vor respecta prevederile
stabilite în prezentul Regulament. În situația în care procedurile stabilite sau prevederile cu
privire la acestea sunt neîndestulătoare, Comisiile vor respecta și aplica prevederile Statutului și
regulamentelor FRF, practica FRF ori, în absenţa unei astfel de practici, prevederile Statutelor și
regulamentelor FIFA/UEFA.
Nimeni nu poate invoca în apărarea sa necunoaşterea, cunoașterea insuficientă sau interpretarea eronată a regulilor stabilite în prezentul Regulament.

Articolul 6
(1)

Comisia de Clasificare este formată din 4 (patru) membri, dintre care un Președinte, numiţi și/
sau revocați prin decizia Comitetului Executiv/Comitetul de Urgență al FRF, la propunerea
Secretarului General al FRF. În mod obligatoriu, cel puțin un membru al Comisiei trebuie să fie
angajat al Departamentului Competiții al FRF.
(2) Mandatul membrilor Comisiei este de un an calendaristic, cu posibilitatea de reînnoire.
(3) Membrii Comisiei de Clasificare pot fi revocaţi în următoarele situaţii:
		
a) Refuză nejustificat îndeplinirea sarcinilor prevăzute pentru exercitarea funcției;
		
b) Sunt împiedicaţi pentru o perioadă mai mare de 15 zile să îşi îndeplinească sarcinile
		
specifice;
		
c) Săvârşesc orice faptă de natură a aduce atingere imaginii şi intereselor FRF;
		
d) Încalcă în mod grav prin hotărârile luate, Statutul şi regulamentele FRF.
(4) Membrii Comisiei de Clasificare nu pot fi angajaţi ai LPF, AJF/AMFB ori ai cluburilor de fotbal din
România şi nici nu pot face parte din alte organe jurisdicţionale ale FRF, LPF, AJF/AMFB.
(5) Comisia de Apel pentru Clasificarea Academiilor este formată din 3 membri, numiți/revocați de
Comitetul Executiv/Comitetul de Urgență al FRF la propunerea Secretarului General al FRF.
Dispozițiile alin. 2, 3 și 4 de mai sus se aplică în mod corespunzător.

Articolul 7
(1)

(2)
(3)

Membrii Comisiilor au obligaţia de a asigura confidenţialitatea procesului de clasificare,
abţinându-se de la publicarea sau divulgarea oricăror date de care iau cunoștinţă în îndeplinirea
atribuţiilor ce le revin. Această obligaţie subzistă până la momentul soluţionării definitive a
cauzei.
Dosarul de clasificare este confidenţial. Nicio persoană, în afara celor implicate în procesul de
clasificare nu poate avea acces la dosar fără acordul scris al solicitantului și al managerului
Departamentului Competiții.
Membrii Comisiilor trebuie să semneze anual Angajamentul de confidenţialitate.
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Articolul 8
(1)

(2)

(3)
(4)

În realizarea procesului de evaluare și clasificare a academiilor de copii și juniori, clubul solicitant
va efectua comunicarea exclusiv prin intermediul Departamentului Competiții al FRF, folosind
în acest scop adresa de e-mail clasificare.academie@frf.ro, iar depunerea documentației va
fi expediată către FRF prin curierat rapid.
La începutul fiecărui proces de clasificare, cluburile solicitante sunt obligate să comunice
Departamentului Competiții al FRF datele de contact valabile, incluzând adresa poştală,
numărul de telefon/fax şi adresa de e-mail, asumându-şi responsabilitatea funcţionării optime
a aparaturii electronice de comunicare.
Comunicarea hotărârilor Comisiilor de către Departamentul Competiții al FRF se va face prin
prin e-mail sau fax. Hotărârea se consideră comunicată la data transmiterii, prin dovada
expedierii prin e-mail a acesteia sau prin existența confirmării emisă de aparatul de fax utilizat.
După încheierea procesului de clasificare, hotărârile și deciziile Comisiilor devin publice. Departamentul Competiții al FRF poate publica pe site-ul oficial al FRF motivarea hotărârii/deciziei
rămase definitive.

Articolul 9
(1)
(2)
(3)

Conducerea ședinţelor Comisiilor este asigurată de Preşedintele Comisiei. În absenţa acestuia,
conducerea ședinţei va fi preluată de unul dintre membrii prezenţi, dacă sunt întrunite condiţiile
de cvorum.
La începutul fiecărei şedinţe, Preşedintele Comisiei verifică, în mod obligatoriu, independenţa
membrilor prezenţi și existența cvorumului pentru luarea deciziilor, acest fapt fiind consemnat
în partea introductivă a Hotărârii.
Ședințele Comisiilor nu sunt publice. Soluționarea cererilor de clasificare sau de apel se
efectuează exclusiv pe baza documentelor existente la dosarul cauzei.

Articolul 10
Hotărârile și deciziile Comisiilor sunt valabile doar în prezența tuturor membrilor.

Articolul 11
(1)
(2)
(3)
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Membrii Comisiilor trebuie să declare orice relaţie de parteneriat de afaceri, de sponsorizare sau
de consiliere a cluburilor implicate în procesul de clasificare. Preşedintele Comisiei va verifica, pe
această bază, independenţa membrilor prezenţi la începutul fiecărei şedinţe.
Membrul Comisiei care ştie că ar putea exista o îndoială cu privire la independenţa sa este dator
să înştiinţeze Preşedintele Comisiei, să se abţină de la judecarea cauzei și să solicite înlocuirea sa
din Comisie.
Independenţa unui membru al comisiei nu este asigurată dacă acesta, soţul, ascendenţii ori de
scendenţii lor de gradul 1 sunt membri, angajaţi, investitori/finanţatori, acţionari, parteneri de
afaceri, sponsori sau consultanţi/consilieri ai unui club care a formulat o solicitare de clasificare a
academiei de copii și juniori.

Articolul 12
(1)

Calendarul activităților de clasificare a academiilor de juniori, programul de funcționare al
Comisiilor de Clasificare și modalitatea de comunicare, doar în cazul cluburilor solicitante din
Liga 1:		
10 IANUARIE 2020
13 IANUARIE 2020

14 - 31 IANUARIE 2020
10 FEBRUARIE 2020
25 FEBRUARIE 2020
26 FEBRUARIE
- 03 MARTIE 2020
11 MARTIE 2020
11 - 16 MARTIE 2020
31 MARTIE 2020

Termen limită de depunere a cererii de înscriere pentru clasificare a academiei la Departamentul Competiții Juniori ai FRF (e-mail, poștă sau fax);
Cluburile sunt informate cu privire la planificarea auditării academiei (e-mail
sau fax);
Efectuarea auditării academiilor de juniori ale cluburilor (vizită la
academie);
Data limită de depunere a documentației (curierat rapid);
Comunicarea Raportului Preliminar al Comisiei de Clasificare (e-mail);
Perioada în care cluburile pot să își exprime opinia cu privire la Raportul
Preliminar (e-mail) și să completeze documentația (curierat rapid);
Comunicarea hotărârilor Comisiei de Clasificare (e-mail);
Depunerea cererilor de apel împotriva hotărârilor Comisiei de Clasificare
(e-mail sau fax);
Comunicarea deciziei Comisiei de Apel pentru Clasificare (e-mail).

(1)1 Calendarul activităților de clasificare a academiilor de juniori, programul de funcționare al
Comisiilor de Clasificare și modalitatea de comunicare, pentru orice club solicitant:
2 MARTIE 2020
9 MARTIE 2020
14 MARTIE - 15 MAI 2020
30 MARTIE 2020
22 MAI 2020
23 MAI - 29 MAI 2020
15 IUNIE 2020
15 - 19 IUNIE 2020
30 IUNIE 2020
(2)
(3)

Termen limită de depunere a cererii de înscriere pentru clasificare a
academiei la Departamentul Competiții Juniori ai FRF (mail, poștă sau fax);
Cluburile sunt informate cu privire la planificarea auditării academiei (mail
sau fax);
Efectuarea auditării academiilor de juniori ale cluburilor (vizită la
academie);
Data limită de depunere a documentației (serviciu de curierat rapid);
Comunicarea Raportului Preliminar al Comisiei de Clasificare (mail);
Perioada în care cluburile pot să își exprime opinia cu privire la Raportul
Preliminar (mail) și să completeze documentația (curierat rapid);
Comunicarea hotărârilor Comisiei de Clasificare (mail);
Depunerea cererilor de apel impotriva hotararilor Comisiei de Clasificare
(mail sau fax);
Comunicarea deciziei Comisiei de Apel pentru Clasificare (mail);

Departamentul Competiții al FRF va comunica în scris, publicarea pe site-ul oficial al FRF fiind
de asemenea acceptată, planificarea și termenele de livrare a documentației pentru fiecare club
solicitant.
Clubul solicitant nu poate cere reprogramarea sau modificarea termenelor de livrare a
documentației.
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(4)

(5)

Clubul solicitant are posibilitatea să completeze documentația prezentată și/sau să își exprime
punctul de vedere în scris cu privire la Raportul Preliminar al Comisiei de Clasificare, până cel
târziu la data prevăzută la art. 12 (1) sau (1)1 după caz. . Ulterior respectivei date, documentația
de clasificare nu mai poate fi completată, iar orice documente prezentate ulterior acestei date nu
vor mai fi avute în vedere de către Comisiile de clasificare.
Orice corespondență (inclusiv documentele suplimentare sau punct de vedere) se consideră
comunicată în termen dacă acestea au fost primite de Departamentul de Competiții până la 		
datele limită impuse de prezentul regulament pentru fiecare dintre acestea.

Articolul 13
În cadrul procedurilor în faţa Comisiilor de Clasificare a academiilor de juniori solicitanților
le sunt garantate următoarele drepturi procedurale fundamentale: dreptul la egalitate de șanse și
tratament, dreptul la apărare, dreptul la o hotărâre pronunţată în temeiul regulamentelor aplicabile.

Articolul 14
(1)
(2)
(3)
(4)

Ședințele Comisiilor de Clasificare (fond și apel) nu sunt publice.
Preşedintele Comisiei asigură ordinea și disciplina şedinţei, acesta putând lua măsuri pentru
păstrarea ordinii şi bunei-cuviinţe.
Toate persoanele care iau parte la şedinţă sunt obligate să aibă un comportament decent și
cuviincios.
Toţi membrii Comisiei prezenți au obligația de a-și exprima opinia asupra fiecărei
chestiuni în parte. Hotărârile și deciziile comisiilor se pot lua și cu majoritate de voturi, iar
Președintele Comisiei își spune părerea ultimul. În cazul Comisiei de Clasificare (fond) dacă nu se
întrunește unanimitatea, hotărârea se ia cu majoritate de voturi, președintele pronunțându-se
cel din urmă. În caz de egalitate, votul președintelui este decisiv.

Articolul 15
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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Comisia de Clasificare elaborează un Raport Preliminar ce va fi comunicat solicitantului la data
prevazută la art. 12 (1) sau (1)1 după caz.
Clubul solicitant are posibilitatea, în conformitate cu perioada prevazută la art. 12 (1) sau (1)1
după caz, să formuleze un punct de vedere cu privire la Raportul Preliminar și/sau să completeze
documentația depusă în vederea clasificării.
Comisia de Clasificare pronunță hotărâri pe baza cererii de clasificare și a documentaţiei depuse
de clubul solicitant și completată până la termenul limită menționat la alin. 2 de mai sus, după
caz.
Nerespectarea termenului limită pentru depunerea cererii de clasificare sau a documentației
necesare va atrage respingerea cererii.
Dacă solicitantul va depune cererea de clasificare ulterior termenului limită, respectiv ulterior
datei prevăzute la art. 12 (1) sau (1)1 după caz, Comisia va respinge solicitarea ca tardivă.
Hotărârile Comisiei de Clasificare vor fi comunicate solicitanților la data de 10 iunie.

Articolul 16
(1) Hotărârea va conţine următoarele elemente:
		
a) Componenţa nominală a Comisiei, locul şi data pronunţării hotărârii;
		
b) Numele clubului solicitant, codul unic de înregistrare sau codul de înregistrare fiscală, 		
		
după caz, precum şi numele reprezentanţilor acestuia şi al celorlalte persoane, dacă au
		
participat la dezbateri;
		
c) Constatările Preşedintelui Comisiei referitoare la verificarea independenţei membrilor
		
şi existenţei cvorumului;
		
d) Motivele de fapt și de drept care au condus la soluția ce va fi menționată în dispozitiv.
		e) Dispozitivul;
		
f) Termenul în care se poate declara apel şi comisia competentă să soluționeze cererea de
		
apel;
		
g) Semnăturile membrilor prezenţi la dezbateri.
(2) Hotărârea va fi semnată de Preşedintele Comisiei şi de toţi membrii care au fost prezenţi la
dezbateri. În situaţia în care unul dintre membrii care au participat la dezbateri este în imposibilitate de a semna, se face menţiune despre acest lucru, iar hotărârea va fi semnată pentru acesta
de Președintele Comisiei, sau de persoana care a înlocuit Președintele.

Articolul 17
(1)

(2)

Erorile sau omisiunile cu privire la denumire sau date de identificare ale solicitantului de licenţă,
susţinerile părţilor sau cele de calcul matematic, precum şi orice erori materiale cuprinse în
hotărâre, pot fi îndreptate din oficiu sau la cerere. Comisia de Clasificare se pronunţă prin
încheiere fără citarea solicitantului.
Dacă prin hotărârea dată, Comisia a omis să se pronunţe asupra unei cereri sau excepţii invocate
sau asupra unor documente existente la dosarul de clasificare, solicitantul poate cere
completarea hotărârii în 3 zile de la pronunţare.

Articolul 18
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Cererile sau căile de atac împotriva deciziei Comisiei de Clasificare vor putea fi formulate numai
de clubul solicitant.
Orice cerere de clasificare sau de apel adresată comisiilor va fi întemeiată pe dispozițiile
prezentului Regulament, sub sancţiunea respingerii acesteia ca inadmisibilă.
Nicio altă persoană, în afara celei arătate la alin. 1 de mai sus, nu va putea formula cereri în
legătură cu procedura de clasificare a academiilor.
Cererile vor fi însoțite de probele pe care se întemeiază, cu respectarea art. 12 alin. 4.
Înscrisurile vor fi depuse în copie, vor fi numerotate și sigilate în dosare pentru fiecare criteriu
de clasificare. Solicitantul de clasificare a academiei de copii și juniori va certifica copiile înscrisurilor cu mențiunea ”conform cu originalul”, însoțită de semnătura, în original, a persoanei
cu drept de semnătură aflată în Lista persoanelor autorizate ale clubului solicitant. Clubul poate
da o împuternicire specială unei alte persoane pentru această activitate. Înscrisurile nenumerotate și/sau necertificate nu vor fi luate în considerare pentru analiza cererilor anterior
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prevăzute. Înscrisurile care nu conțin texte în limba română vor fi însoțite de traduceri ale acestora efectuate de traducători autorizați, depuse în original sau în copie certificată. În cazul
nedepunerii traducerilor în limba română, respectivele înscrisuri nu vor fi luate în considerare
la clasificarea academiei.
(6) Termenul limită pentru formularea apelului împotriva hotărârii Comisiei de Clasificare de
cluburile solicitante este stabilit în cuprinsul art. 12 alin 1 sau (11), după caz din prezenta Anexă.
(7) Formularea unei cereri de apel în afara termenului indicat la art. 12 alin. 1 sau (11), după caz
din prezenta Anexă și/sau neplata taxei de apel în interiorul termenului de apel va atrage
respingerea apelului ca tardiv și/sau netimbrat. Valoarea taxei de apel este de 500 de lei.
(8) Cererea de apel trebuie să cuprindă:
		
a) hotărârea împotriva căreia s-a formulat apelul;
		
b) motivele de fapt și de drept care stau la baza formulării cererii de apel;
		
c) indicarea motivelor și/sau, după caz, a probelor noi care nu au putut fi cunoscute de
		
Comisia de Clasificare, la data pronunţării hotărârii;
(9) Neindicarea motivelor de apel în termenul prevăzut la art. 12 alin 1 sau (11), după caz din
prezenta Anexă, atrage sancțiunea anulării apelului.
(10) În fața Comisiei de Apel nu se vor putea folosi alte dovezi, cu excepția celor prezentate în fața
Comisiei de Clasificare, dezvoltate în cererea de apel.

Articolul 19
(1)

(2)
(3)

Dispoziţiile referitoare la Comisia de Clasificare și cele privind procedura în fața Comisiei de
Clasificare (inclusiv cele privind comunicarea documentelor, a hotărârilor, citarea solicitantului,
etc.) sunt aplicabile și în cadrul procedurii de apel cu aplicarea, după caz, a termenelor prevăzute
pentru apel.
Dispoziţiile referitoare la procedura de judecare a cererii la prima Comisie se aplică în mod
corespunzător şi la judecarea apelului.
Pentru evitarea oricărui dubiu, în apel nu va fi aplicabilă procedura Raportului Preliminar,
respectiv prevederile art. 15 alin 1 și 2, Comisia de Apel urmând a analiza exclusiv temeinicia
apelului raportat la hotărârea Comisiei de Clasificare.

Articolul 20
(1)

Comisia de Apel pentru clasificarea academiilor de juniori, soluționând apelul, poate pronunţa
una dintre următoarele soluţii:
		
a) Admite apelul, atunci când cererea este întemeiată;
		
b) Respinge apelul, menţinând hotărârea atacată.
(2) Clubului solicitant nu i se poate crea, în propria cale de atac, o situaţie mai rea decât aceea din
hotărârea atacată.
(3) Decizia Comisiei de Apel pentru clasificarea academiilor va fi semnată de Preşedintele Comisiei şi
de toţi membrii prezenţi la dezbateri.
(4) Decizia Comisiei de Apel pentru clasificarea academiilor este definitivă şi executorie pe plan
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național.
(5) Deciziile pronunţate de Comisia de Apel pentru clasificarea academiilor nu va putea fi atacată la
alte organisme jurisdicţionale ale FRF.
(6) Deciziile pronunțate de Comisia de Apel pentru clasificarea academiilor de juniori pot fi atacate
numai cu recurs la Tribunalul Arbitral al Sportului de la Lausanne (TAS), în regim de urgență,
în termen de 5 zile de la data comunicării hotărârii atacate, conform Convenției arbitrale
semnate de Managerul Departamentului Competiții al FRF și clubul solicitant.
(7) În calculul termenelor de recurs indicate mai sus intră atât ziua în care este comunicată
hotărârea, cât și ziua în care expiră termenul de recurs.
(8) Formularea unui recurs în afara termenelor indicate mai sus va atrage respingerea recursului ca
tardiv, decizia Comisiei de Apel pentru clasificarea academiilor rămânând irevocabilă.
(9) Tribunalul Arbitral al Sportului de la Lausanne va pronunța o decizie până cel târziu la data de
30 aprilie, în cazul academiilor cluburilor de Liga 1 și până cel târziu la data de 15 iulie pentru
celelalte cluburi solicitante.
(10) Decizia arbitrală pronunțată de Tribunalul Arbitral al Sportului de la Lausanne este irevocabilă.

Articolul 21
Prezentul regulament intră în vigoare la data adoptării de către Comitetul Executiv şi se va aplica
tuturor cererilor de clasificare a academiilor de juniori.

Tricolorii U21 sărbătoresc victoria cu Liechtenstein,
un succes care a consfințit calificarea la EURO 2019
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VIZIUNE

PROIECT

ANALIZĂ

INOVAŢIE

ÎNCREDERE

RĂBDARE
PROFESIONALISM

COLABORARE
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MORALITATE

SUPORTERI

RESPONSABILITATE

REPUTAȚIE

PASIUNE

RESPECT

PERFORMANȚĂ
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