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Nr.

1

2

ARTICOL

1.Procedura
de clasificare

2. Trimiterea
și verificarea
documentației

FORMA ACTUALA

FORMA MODIFICATA

Academia care dorește să se înscrie în competițiile de juniori
organizate de FRF va urma procedura de clasificare. Astfel, va
completa și trimite către Departamentul Competiții Juniori al
FRF un formular până la data de 15.03.2019. Modelul de
formular poate fi regăsit pentru exemplificare în Anexa I a
acestui manual și va 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.

Academia care doreste sa se inscrie in competitiile de juniori
organizate de FRF va urma procedura de clasificare. Astfel,
clubul solicitant va completa si trimite catre Departamentul
Competitii Juniori al FRF un formular pana la data, prevazuta la
art. 12 (1) si (1)1 din Anexa II, al carui model poate fi regasit
pentru exemplificare in Anexa I a acestui manual si va putea fi
descarcat 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.

Academia va furniza, în urma acceptării formularului de
înscriere, toată documentația necesară continuării procedurii, la
solicitarea FRF. Aceasta poate fi trimisă pe mail sau prin poștă,
respectând termenele fixate și comunicate de FRF.
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.

Academia va furniza, in urma acceptarii formularului de
inscriere, toata documentatia necesara continuarii procedurii, la
solicitarea FRF. Aceasta poate fi trimisa prin curierat rapid,
respectand termenele fixate si comunicate de FRF.
Inscrisurile vor fi depuse in copie, numerotate si sigilate in dosare
pentru fiecare criteriu de clasificare. Solicitantul de clasificare a
academiei de copii si junior va certifica copiile inscrisurilor cu
mentiunea “conform cu originalul”, insotita de semnatura, in
original a persoanei cu drept de semnatura aflata pe Lista
persoanelor autorizate ale clubului solicitant. Clubul poate da o
imputernicire speciala unei alte persoane pentru aceasta
activitate. Intreaga documentatie va fi prezentata in limba
romana, iar in cazul inscrisurilor prezentate intr-o limba straina,
acestea vor fi insotite de traduceri efectuate de catre traducatori
autorizati si depuse in original sau in copie certificata. Inscrisurile
nenumerotate si/sau necertificate, precum si cele neinsotite de
traducerea autorizata in limba romana, nu vor fi luate in
considerare la clasificarea academiei.
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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

4

5

3. Auditarea
academiei

4. Raportul de
evaluare

5 Clasificarea
si certificarea
academiei

Etapa de auditare va fi efectuată de membrii Comisiei de
Clasificare FRF, pentru a evalua complet la fața locului nivelul
academiei pe baza cerințelor și pentru a verifica documentația
primită. …………
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 de 24 mai 2019 cu posibilitatea ca
academia să răspundă în termen de 7 zile calendaristice prin:
Managerul Departamentului Competiții al FRF primește
deciziile definitive cu privire la clasificare, urmând să
stabilească în funcție de scorul final competiția în care va activa
academia (Campionatul 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 sezoanele 2019/2020 și 2020/2021, urmând ca în sezonul
2020/2021 procedura de clasificare să fie adaptată.

Etapa de auditare va fi efectuata de membrii Comisiei de
Clasificare, pentru a evalua complet la fata locului nivelul
academiei pe baza cerintelor.
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:
Departamentul Competitii al FRF primeste deciziile definitive cu
privire la clasificare, urmand sa comunice Departamentului
Licentiere si Afilieri, punctajele obtinute, in vederea utilizarii
acestor informatii in procesul de licentiere al cluburilo de Liga 1.
In functie de scorul final obtinut Departamentul Competitii al
FRF va stabili competitia in care va participa academia de copii
si juniori (Campionat national 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.
2

MODIFICĂRI ALE MANUALULUI PRIVIND CLASIFICAREA ACADEMIILOR DE FOTBAL PENTRU COPII ȘI JUNIORI DIN ROMÂNIA

Nr.
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7

8

ARTICOL

FORMA ACTUALA

FORMA MODIFICATA

Pagina 12

Angajarea antrenorilor de la alte echipe;
Academia are antrenori angajați part-time pentru echipele
U12/U14/U16/18.
Academia are antrenori angajați cu normă întreagă pentru
echipele U12/U14/U16/18.

Angajarea antrenorilor pentru echipele U12/U14/U16/U18;
Academia are antrenori angajati part-time pentru fiecare dintre
echipele U12/U14/U16/U18
Academia are antrenori angajati cu norma intreaga pentru fiecare
dintre echipele U12/U14/U16/U18

Pagina 12

Licenta antrenorilor de la alte echipe
Antrenorii celorlalte echipe U12/U14/U16/U18 nu dețin licență.
Toți antrenorii celorlalte echipe U12/U14/U16/U18 dețin
minimum licență UEFA B.
Toți antrenorii celorlalte echipe U12/U14/U16/U18 dețin
minimum licență UEFA A sau superioară.

Licentele antrenorilor de la echipele U12/U14/U16/U18
Antrenorii echipelor U12/U14/U16/U18 nu detin licenta.
Antrenorii echipelor U12/U14/U16/U18 detin fiecare cel putin
licenta UEFA B;
Antrenorii echipelor U12/U14/U16/U18 detin fiecare cel putin
licenta UEFA A sau superioara;

Pagina 12

Angajarea unui antrenorilor de portari
Angajarea antrenorilor de portari
Academia are unul sau mai multi antrenori de portari angajati Academia are unul sau mai multi antrenori de portari angajati cu
care sunt permanent la dispozitia academiei.
norma intreaga.

9
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Licenta antrenorului de portari
Cel putin unul dintre antrenorii de portari detine licenta UEFA
B sau licenta UEFA A Portari
Toti antrenorii de portari detin licenta UEFA B sau licenta
UEFA A Portari.
Toti antrenorii de portari detin licenta UEFA A sau UEFA A
Portari.

Licenta antrenorului de portari
Cel putin unul dintre antrenorii de portari detine licenta UEFA B
sau licenta UEFA A sau licenta UEFA A Portari
Cel putin 2 antrenori de portari detin licenta UEFA B sau licenta
UEFA A sau licenta UEFA A Portari.
Cel putin 2 antrenori de portari detin licenta UEFA A sau UEFA
A Portari.

10

Pagina 13

Antrenor pentru pregatirea fizica

Preparator fizic/Preparator sportiv

11

Pagina 13

Fizioterapeut

Fizioterapeut/Kinetorapeut/Maseur
3
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12

Pagina 13

Prim ajutor
Prim ajutor (maseur) disponibil la antrenamente si la meciurile
academiei.
Prim ajutor (fizioterapeut sau asistent medical) disponibil la
meciurile echipei.
Prim ajutor (fizioterapeut sau asistent medical) disponibil la
toate antrenamentele.
Prim ajutor furnizat de doctor pe durata tuturor antrenamentelor
si a meciurilor academiei.

Asistenta medicala/Prim ajutor
Prim ajutor disponibil la antrenamente si 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
si a meciurilor academiei.

13

Pagina 14

Antrenor pentru pregatirea mentala

Specialist in pregatire mentala/Psiholog/Psihoterapeut

14

Pagina 14

Administrator (pentru organizare si management)

Administrator infrastructura academiei

15

Pagina 14

Team Manager

Organizator competitii sportive

Teren de joc – functionalitate si dimensiuni
Academia are la dispozitie un teren de dimensiuni normale
pentru joc 11 vs 11 destinat meciurilor pe toata durata sezonului.
Academia are la dispozitie 2 terenuri de dimensiuni normale
pentru joc 11 vs 11 destinate meciurilor pe toata durata
sezonului.
Academia are la dispozitie mai mult de 2 terenuri de
dimensiuni normale pentru joc 11 vs 11 destinate meciurilor pe
toata durata sezonului.
Academia are in proprietate un teren de dimensiuni normale
pentru joc 11 vs 11 destinat meciurilor pe toata durata sezonului.

Terenuri de joc – functionalizate si dimensiuni
Academia are la dispozitie un teren de dimensiuni normale
pentru joc 11 vs 11, (conform art. 40 alin 2 lit c ROAF) destinat
meciurilor pe toata durata sezonului.
Academia are la dispozitie 2 terenuri de dimensiuni normale
pentru joc 11 vs 11, (conform art. 40 alin 2 lit c ROAF), altele
decat cele de antrenament, destinate meciurilor pe toata durata
sezonului.
Academia are la dispozitie mai mult de 2 terenuri de dimensiuni
normale pentru joc 11 vs 11, (conform art. 40 alin 2 lit c ROAF),
altele decat cele de antrenament, destinat meciurilor pe toata
durata sezonului.

16

Pagina 16

4

MODIFICĂRI ALE MANUALULUI PRIVIND CLASIFICAREA ACADEMIILOR DE FOTBAL PENTRU COPII ȘI JUNIORI DIN ROMÂNIA

Nr.

ARTICOL

FORMA ACTUALA

FORMA MODIFICATA

Academia are in proprietate 2 sau mai multe terenuri de Academia are in proprietate sau in concesiune pe minim 25 de ani
dimensiuni normale pentru joc 11 vs 11 destinate meciurilor pe un teren de dimensiuni normale pentru joc 11 vs 11, (conform art.
toata durata sezonului.
40 alin 2 lit c ROAF), destinat meciurilor pe toata durata
sezonului.
Academia are in proprietate sau in 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
toata durata sezonului.
Terenuri de joc – calitate
Academia nu are un teren de gazon natural sau artificial in
conditii de joc pe intreaga durata a sezonului si care sa poata face
fata aproape tuturor conditiilor meteo extreme.
Academia are un teren de gazon natural sau artificial la fiecare
4 echipe ale academiei in conditii de joc pe intreaga durata a
sezonului si care sa poata face fata aproape tuturor conditiilor
meteo extreme.
Academia are 2 sau mai multe terenuri (dintre care macar unul
cu gazon artificial) la fiecare 4 echipe ale academiei in conditii
de joc pe intreaga durata a sezonului si care sa poata face fata
aproape tuturor conditiilor meteo extreme.

Terenuri de joc – calitate
Academia nu are un teren de gazon natural sau artificial in
conditii de joc, conform art. 40 alin 2 ROAF pe intreaga durata a
sezonului si care sa poata face fata aproape tuturor conditiilor
meteo extreme.
Academia are un teren de gazon natural sau artificial la fiecare 4
echipe ale academiei in conditii de joc, conform art. 40 alin 2
ROAF pe intreaga durata a sezonului si care sa poata face fata
aproape tuturor conditiilor meteo extreme.
Academia are 2 sau mai multe terenuri (dintre care macar unul cu
gazon artificial) la fiecare 4 echipe ale academiei in conditii de
joc, conform art. 40 alin 2 ROAF, pe intreaga durata a sezonului
si care sa poata face fata aproape tuturor conditiilor meteo
extreme.

17
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Pagina 22

Furnizarea de jucatori la Liga 1 si Liga 2 (ultimii 3 ani)

Furnizarea de jucatori la Liga 1 (ultimii 3 ani)

18

Pagina 22

Furnizarea de jucatori la Liga 3 (ultimii 3 ani)

Furnizarea de jucatori la Liga 2 si Liga 3 (ultimii 3 ani)

5
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19

Pagina 22

Furnizarea de jucatori la loturile nationale U15 – U21 Furnizarea de jucatori la loturile nationale U17 – U21 (ultimii
(ultimii 2 ani)
4 ani)

20

Pagina 23
Anexa I

Documentatia va fi trimisa prin: E-mail / Posta

Documentatia va fi trimisa prin Posta (curierat rapid)

21

Pagina 23
Anexa I

Competitia in care participa (sezonul 2018 – 2019)

Competitia in care participa (sezonul 2019 – 2020)

Alin (1) În vederea clasificării academiilor de juniori pentru
sezonul competițional 2019/2020, cluburile solicitante trebuie să
completeze cererea tip și să întocmească documentaţia de
clasificare, conform condiţiilor şi cerinţelor obligatorii cuprinse
în prezentul Regulament.

Alin (1) În vederea clasificării academiilor de juniori pentru
sezonul competițional 2020/2021, cluburile solicitante trebuie să
completeze cererea tip și să întocmească documentaţia de
clasificare, conform condiţiilor şi cerinţelor obligatorii cuprinse
în prezentul Regulament.

22
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Pagina 24
Anexa II
Articolul 2

Pagina 25
Articolul 6

FORMA ACTUALA

FORMA MODIFICATA

Alin (3) Valabilitatea clasificarii academiilor de juniori este de Alin (3) Valabilitatea clasificarii academiilor de juniori este de 1
2 ani competitionali.
an competitional.
Alin (4) Reprezentantul legal al clubului solicitant va încheia o
convenție arbitrală cu FRF, reprezentată prin Managerul
Departamentului Competiții 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.

Alin (4) 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 si cu
privire la certificarea veridicitatii informatiilor din documentatia
prezentata pentru clasificarea academiei.

Alin (1) Comisia de Clasificare este formată din trei 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

Alin (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
6
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puțin un membru al Comisiei trebuie să fie angajat al puțin un membru al Comisiei trebuie să fie angajat al
Departamentului Competiții al FRF.
Departamentului Competiții al FRF.

24

25

26

Pagina 26
Articolul 8

(1) 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 orice mijloc de
corespondență care poate să ateste confirmarea primirii (ex. email, fax, curierat rapid).

(1) 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 documentatiei va fi
expediata catre FRF prin curierat rapid.

(3) Comunicarea hotărârilor Comisiilor de către Departamentul
Competiții al FRF se va face prin fax sau prin e-mail. Hotărârea
se consideră comunicată la data transmiterii, prin existența
confirmării emisă de aparatul de fax utilizat sau prin dovada
expedierii prin e-mail a acesteia.

(3) 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.

Pagina 26
Articolul 10

Hotararile si deciziile Comisiilor sunt valabile doar in prezenta Hotararile si deciziile Comisiilor sunt valabile doar in prezenta
tuturor celor 3 membrii.
tuturor membrilor.

Pagina 27
Articolul 12

(1) Calendarul activităților de clasificare a academiilor de (1) Calendarul activitatilor de clasificare a academiilor de juniori,
juniori, precum și de organizare și funcționare a Comisiilor de
programul de functionare al Comisiilor de Clasificare si
Clasificare este următorul:
modalitatea de comunicare, doar in cazul cluburilor
solicitante din Liga 1:
15 MARTIE - Termenul limită pentru depunerea cererii de
clasificare;
10 ianuarie 2020 – termen limita de depunere a cererii de
22 MARTIE - Comunicarea planificării și a termenelor de
inscriere pentru clasificare a academiei la Departamentul
transmitere a documentației;
24 MAI - Trimiterea Raportului Preliminar al Comisiei de Competitii Juniori ai FRF (e-mail, posta sau fax);
Clasificare;
24 - 31 MAI - Perioada în care cluburile au posibilitatea să își 13 ianuarie 2020 – cluburile sunt informate cu privire la
exprime opinia cu privire la Raportul Preliminar;
planificarea auditarii academiei (e-mail sau fax);
10 IUNIE - Comunicarea hotărârii Comisiei de Clasificare;
7

MODIFICĂRI ALE MANUALULUI PRIVIND CLASIFICAREA ACADEMIILOR DE FOTBAL PENTRU COPII ȘI JUNIORI DIN ROMÂNIA

Nr.

ARTICOL

FORMA ACTUALA

FORMA MODIFICATA

10 - 14 IUNIE - Perioada de depunere a cereriIor de apel 14 – 31 ianuarie 2020 – efectuarea auditarii academiilor de
împotriva hotărârii Comisiei de Clasificare;
juniori ale cluburilor (vizita la academiei);
28 IUNIE - Comunicarea deciziei Comisiei de Apel pentru
Clasificare;
10 februarie 2020 – data limita de depunere a documentatiei
(curierat rapid)
25 februarie 2020 – comunicarea Raportului Preliminar al
Comisiei de Clasificare (e-mail);
26 februarie - 03 martie 2020 – perioada in care cluburile pot sa
isi exprime opinia cu privire la Raportul Preliminar (e-mail) si sa
completeze documentatia (curierat rapid);
11 martie 2020 – comunicarea hotararilor Comisiei de
Clasificare (e-mail);
11 – 16 martie 2020 – depunerea cererilor de apel impotriva
hotararilor Comisiei de Clasificare (e-mail sau fax);
31 martie 2020 – Comunicarea deciziei Comisiei de Apel pentru
Clasificare (e-mail);
(1)1 Calendarul activitatilor de clasificare a academiilor de
juniori, programul de functionare al Comisiilor de Clasificare si
modalitatea de comunicare, pentru orice club solicitant:
2 martie 2020 – termen limita de depunere a cererii de inscriere
pentru clasificare a academiei la Departamentul Competitii
Juniori ai FRF (mail, posta sau fax);
8
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9 martie 2020 - cluburile sunt informate cu privire la planificarea
auditarii academiei (mail sau fax);
14 martie – 15 mai 2020 – efectuarea auditarii academiilor de
juniori ale cluburilor (vizita la academiei);
30 martie 2020 – data limita de depunere a documentatiei
(serviciu de curierat rapid)
22 mai 2020 – comunicarea Raportului Preliminar al Comisiei de
Clasificare (mail);
23 mai - 29 mai 2020 – perioada in care cluburile pot sa isi
exprime opinia cu privire la Raportul Preliminar (mail) si sa
completeze documentatia (curierat rapid);
15 iunie 2020 – comunicarea hotararilor Comisiei de Clasificare
(mail);
15 – 19 iunie 2020 – depunerea cererilor de apel impotriva
hotararilor Comisiei de Clasificare (mail sau fax);
30 iunie 2020 – Comunicarea deciziei Comisiei de Apel pentru
Clasificare (mail);

27

Pagina 27
Articolul 12

28

Pagina 27
Articolul 14

Alin (4) 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 de 31 mai a anului în curs.
Ulterior datei de 31 mai, 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.

Alin (4) 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 prevazuta la art. 12 (1) sau (1)1
dupa 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.
Alin (4) Toţi membrii Comisiei prezenți au obligația de a-și
Alin (4) Toţi membrii Comisiei prezenți au obligația de a-și
exprima opinia asupra fiecărei chestiuni în parte. Hotărârile și
exprima opinia asupra fiecărei chestiuni în parte. Hotărârile și
deciziile comisiilor se pot lua și cu majoritate de voturi, iar
deciziile comisiilor se pot lua și cu majoritate de voturi, iar
Președintele Comisiei își spune părerea ultimul. In cazul
Președintele Comisiei își spune părerea ultimul.
Comisiei de Clasificare (fond) dacă nu se întrunește unanimitatea,
9
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(1) Comisia de Clasificare elaborează un Raport Preliminar ce
va fi comunicat solicitantului la data de 24 mai a anului
competițional în curs.
(2) Clubul solicitant are posibilitatea ca în perioada 24 mai – 31
mai să formuleze un punct de vedere cu privire la Raportul
Preliminar și/sau să completeze documentația depusă în vederea
clasificării.

hotărârea se ia cu majoritate de voturi, președintele pronunțânduse cel din urmă. În caz de egalitate, votul președintelui este
decisiv.
(1) Comisia de Clasificare elaborează un Raport Preliminar ce va
fi comunicat solicitantului la data prevazuta la art. 12 (1) sau (1)1
dupa caz.
(2) Clubul solicitant are posibilitatea, in conformitate cu perioada
prevazuta la art. 12 (1) sau (1)1 dupa caz, să formuleze un punct
de vedere cu privire la Raportul Preliminar și/sau să completeze
documentația depusă în vederea clasificării.

(5) Dacă solicitantul va depune cererea de clasificare ulterior
termenului limită, respectiv ulterior datei de 15 martie, Comisia
va respinge solicitarea ca tardivă.
(6) Termenul limită pentru formularea apelului împotriva
hotărârii Comisiei de Clasificare de cluburile solicitante este
stabilit în cuprinsul art. 12 alin 1 din prezenta Anexă.
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(7) Formularea unei cereri de apel în afara termenului indicat la
art. 12 alin. 1 din prezentul regulament și/sau neplata taxei de
apel în interiorul termenului de apel va atrage respingerea
apelului ca tardiv și/sau netimbrat. Valoarea taxei de apel sau a
oricăror alte taxe în legătura cu prezenta procedură de evaluare
și clasificare a academiilor de copii și juniori va fi stabilită prin
decizia Comitetului Executiv al FRF.

(5) Dacă solicitantul va depune cererea de clasificare ulterior
termenului limită, respectiv ulterior datei prevazute la art. 12 (1)
sau (1)1 dupa caz, Comisia va respinge solicitarea ca tardivă.
(6) Termenul limită pentru formularea apelului împotriva
hotărârii Comisiei de Clasificare de cluburile solicitante este
stabilit în cuprinsul art. 12 alin 1 sau (11), dupa caz din prezenta
Anexă.
(7) Formularea unei cereri de apel în afara termenului indicat la
art. 12 alin. 1 sau (11), dupa caz din prezenta Anexa 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.

(9) Neindicarea motivelor de apel în termenul prevăzut la art. 12
(9) Neindicarea motivelor de apel în termenul prevăzut la art. 12 alin 1 sau (11), dupa caz din prezenta Anexa, atrage sancțiunea
alin 1 din regulament, atrage sancțiunea anulării apelului.
anulării apelului.
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(9) Tribunalul Arbitral al Sportului de la Lausanne va pronunța (9) Tribunalul Arbitral al Sportului de la Lausanne va pronunța o
o decizie până cel târziu la data de 15 iulie.
decizie până cel târziu la data de 30 aprilie, in cazul academiilor
10
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cluburilor de Liga 1 si pana cel tarziu la data de 15 iulie pentru
celelalte cluburi solicitante.
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