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PREAMBUL
În conformitate cu art. 38 din Regulamentul de organizare a activității fotbalistice, ediția 2018,
Comitetul Executiv al FRF adoptă prezentul Regulament:

Partea I. Prevederi cu caracter general
Articolul 1 | Domeniul de aplicare
1.

Prezentul regulament se aplică cluburilor afiliate la FRF și AJF/AMFB, în vederea participării
la Campionatul Naţional Liga a 3-a.

2.

Acesta are rolul de a stabili drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile tuturor părţilor
implicate în organizarea și desfășurarea competiției care intră sub incidența prezentului
regulament:
a.

cerinţele care trebuie îndeplinite de FRF pentru a funcţiona ca evaluator pentru
cluburile afiliate, precum şi procedurile care trebuie urmate de FRF pentru evaluarea
îndeplinirii condițiilor minime de înscriere și participare la Campionatul Național Liga a
3-a (Capitolul 1);

b.

criteriile minime sportive, de infrastructură, de personal şi administraţie, juridice şi
financiare care trebuie îndeplinite de un club pentru a putea participa la Campionatul
Naţional Liga a 3-a (Capitolul 2).

Articolul 2 – Obiectivele
1.

Prezentul regulament are următoarele obiective:
a.

promovarea şi îmbunătăţirea continuă a standardelor minime privitoare la toate
aspectele legate de fotbal în România

b.

acordarea unei atenţii prioritare formării tinerilor jucători care activează în cadrul
cluburilor;
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c.

asigurarea unui nivel adecvat de organizare și funcționare pentru fiecare club;

d.

adaptarea infrastructurii sportive a cluburilor în vederea asigurării dotărilor necesare
pentru jucători, oficiali, public, etc, precum și pentru asigurarea siguranței acestora;

e.

îmbunătăţirea capacităţilor economice şi financiare ale cluburilor;

f.

acordarea importanţei cuvenite achitării la timp de catre cluburi a angajamentelor
financiare către angajații relevanți, autorităţile fiscale şi către alte cluburi;

Articolul 3 – Definiţiile termenilor
1.

În prezentul Regulament, se aplică următoarele definiţii ale termenilor:

Agent/Intermediar
O persoană fizică sau juridică autorizată care, în schimbul unui onorariu sau în mod gratuit,
reprezintă jucătorii şi/sau cluburile în cadrul negocierilor vizând încheierea unor contracte sau
reprezintă cluburile în cadrul negocierilor vizând încheierea unui acord de transfer.

Autoritate publică
Orice formă de autoritate publică, precum Consilii Locale, Consilii Judetene şi organe similare,
activând la nivel local, precum și alte autorități administrativ teritoriale.
Costuri de achiziţionare a drepturilor de legitimare a jucătorului
Sumele angajate şi/sau plătite pentru achiziţionarea drepturilor de legitimare a unui jucător,
incluzând orice perfecţionare internă sau alte costuri.
Acestea includ:
- indemnizaţia de transfer, inclusiv compensaţia de formare, promovare şi contribuţia
de solidaritate, angajată şi/sau plătită către un alt club de fotbal şi/sau terţă parte
pentru obţinerea jucătorului;
- onorariile agenţilor/intermediarilor;
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- alte costuri directe cu achiziţia drepturilor de legitimare a unui jucător, de exemplu,
impozite pe indemnizaţia de transfer.

Criterii minime de evaluare
Cerinţe care trebuie îndeplinite de un Club în vederea acordării dreptului de participare la
Campionatul Național Liga a 3-a, grupate în cinci categorii (sportiv, infrastructură, personal şi
administraţie, juridic şi financiar).

Dată limită pentru depunerea cererii la evaluator
Data până la care evaluatorul le cere solicită cluburilor să depună toate informaţiile relevante
pentru cererea de acordare a dreptului de participare la Campionatul Național Liga a 3-a,
respectiv data de 30 mai.

Dată obligatorie de închidere a exerciţiului financiar
Data anuală de referinţă din punct de vedere contabil, pentru entitatea care efectuează
raportarea, respectiv data de 31 decembrie a anului anterior începerii sezonului pentru care se
solicită participarea.

Eveniment sau situaţie de importanţă economică
majoră Un eveniment sau o situaţie considerat(ă) important(ă) pentru situaţiile financiare ale
cluburilor care ar implica o prezentare diferită (nefavorabilă) a rezultatelor activităţii, și a
situaţiei financiare .

Facilităţi de antrenament
Baza sportiva (terenuri, vestiare, sala de sport, etc) Locaţia(-ile) unde jucătorii legitimaţi ai unui
club se antrenează şi/sau unde se derulează activitatea de pregătire a juniorilor, în mod regulat.
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Evaluator
Organism care implementează procesul de evaluare a cluburilor, acordă dreptul de participare în
Competiție şi are anumite atribuţii în ceea ce priveşte procesul de monitorizare a cluburilor.

Modificare semnificativă
Un eveniment considerat important pentru documentaţia înaintată anterior şi care ar necesita
o prezentare diferită dacă s-ar fi produs anterior înaintării documentaţiei.
Perioadă de raportare Perioada de raportare financiară care se încheie la data obligatorie de
închidere a exerciţiului financiar, respectiv de la data de 01 ianuarie până la data de 31
decembrie a fiecărui an.

Reglementări contabile naţionale
Reglementările contabile şi de raportare, precum şi informaţiile pe care trebuie să le prezinte
entităţile într-o anumită ţară.
Stadion Locaţie special amenajată în scopul desfășurării competițiilor sportive fotbalistice, care
îndeplinește condițiile prevăzute de Regulamentele FRF.
Garanție financiară Suma de bani pe care clubul participant la Campionatul national Liga a 3-a
2-a trebuie să o depună în contul FRF, odată cu înscrierea în campionat în vederea asigurării
predictibilității și sustenabilității competiției.
2.

Termenii folosiți la genul masculin se aplică și pentru genul feminin. Termenii folosiți la
singular se aplică și pentru plural și vice-versa.
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Partea a II-a.
Condiții minime de participare la Campionatul Național Liga a 3-a

Capitolul 1: Evaluatorul
Articolul 4 | Responsabilităţi
1.

Evaluatorul este Federaţia Română de Fotbal (FRF).

2.

În principal, evaluatorul:
a.

înfiinţează o Comisie de evaluare și certificare a îndeplinirii condițiilor minime de
participare în competiție, conform prevederilor art. 5;

b.

întocmeşte o listă de sancţiuni, conform prevederilor art.6;

c.

defineşte procesul de bază, conform prevederilor art.7;

d.

evaluează documentaţia înaintată de solicitanţi pentru a stabili dacă aceasta este
corespunzătoare şi dacă au fost îndeplinite toate criteriile, respectiv pentru a stabili
dacă mai sunt necesare alte informaţii;

e.

asigură un tratament egal pentru toţi solicitanţii şi garantează acestora deplina
confidenţialitate în privința informaţiilor furnizate pe parcursul procesului de evaluare,
conform prevederilor art.8;

f.

stabileşte dacă solicitantul îndeplinește condițiile minime de participare la Campionatul
Național Liga a 3-a.

Articolul 5 | Comisia de evaluare
1.

Evaluatorul are obligaţia de a înființa o Comisie de evaluare condusă de un Manager.

frf.ro | 6

2.

Atribuţiile Comisiei de evaluare includ:
a.

conceperea, implementarea şi dezvoltarea procesului de evaluare a cluburilor;

b.

asigurarea de asistenţă, consiliere şi monitorizare a cluburilor în timpul sezonului
competiţional.

3.

Comisia de evaluare este formata din Managerul de evaluare și certificare si Expertul
financiar.
Atribuțiile managerului de evaluare și ale expertului financiar sunt definite în Anexa I.

Articolul 6 | Lista de sancţiuni
1.

În vederea garantării derulării unui proces de evaluare corespunzător, în cazul neîndeplinirii
criteriilor menţionate în art. 13 alin. 2 vor fi aplicate sancțiunile prevăzute în Anexa II a
prezentului Regulament. Procedura de luare a deciziilor de sancționare și căile de atac ale
clubului solicitant sunt stabilite în Anexa I a prezentului Regulament.

2.

Sancțiunile dictate de Comisia de Disciplină și Etică a FRF, care induc penalităti sportive,
solicitanților certificatului privind îndeplinirea condițiilor de participare în Campionatul
National Liga a 2-a, care însă vor retrograda sportiv si vor participa în sezonul următor în
Campionatul Național Liga a 3-a, vor fi aplicate în conformitate cu prevederile retrate
retratate conform prezentului regulament, în cuantumul prevăzut în Anexa II.

3.

Managerul Comisiei de evaluare va corela sancțiunile dictate de Comisia de Disciplină și
Etică a FRF, cu cele prevăzute în Anexa II, în raport de corespondentul criteriilor
neîndeplinite de cluburile eligible să participe la Campionatul Național Liga a 3-a..

Articolul 7 | Termenele procesului de bază și taxa de certificare
1.

Procesul de bază pentru iniţierea procedurilor, depunerea cererii și a documentaţiei,
verificarea criteriilor şi asigurarea controlului asupra emiterii dreptului de participare la
Campionatul Național Liga a 3-a se desfăşoară în perioada 01 iunie – 10 iulie 2020.

2.

Pentru acordarea dreptului de participare la Campionatul Național Liga a 3-a în sezonul
următor, procesul de bază pentru evaluarea cluburilor din Liga a 3-a care nu solicită
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certificat de Liga a 2-a, începe la data de 01 Iunie 2020, termenul limită pentru depunerea
cererii, a dovezii plății taxei de certificare și a documentației de către solicitant și se încheie
la data de 19 Iunie 2020, odată cu terminarea perioadei de evaluare a documentației de
către Comisia de evaluare. Procesul de evaluare a cluburilor promovate din Liga a 4-a începe
la data de 25 iunie 2020 și se încheie la data de 10 iulie 2021.
3.

Taxa pentru evaluarea cererii de acordare a dreptului de participare la Campionatul
Național Liga a 3-a este de 1.000 lei. Taxa nu este rambursabilă și dovada achitării acesteia
se depune o dată cu cererea.

4.

Respectarea termenelor limită stabilite la alin. 2 de mai sus este condiție obligatorie pentru
acordarea dreptului de participare la Campionatul Național Liga a 3-a în sezonul următor.

5.

Termenele limită pentru etapele cheie ale procesului de bază și ale procedurilor de luare a
deciziilor sunt stabilite în Anexa I.

Articolul 8 | Procedurile de evaluare
1.

Procedurile de evaluare se bazează în general pe analizarea şi determinarea relevanţei şi
calităţii informaţiilor conţinute în documentaţia depusă de solicitanţii dreptului de
participare la Campionatul Național Liga a 3-a pentru fiecare criteriu de evaluare în parte.

2.

În analizarea documentaţiei se va ţine cont de condiţiile de formă şi de fond şi, pe cât posibil,
se va verifica exactitatea datelor furnizate, precum şi relevanţa acestora. La criteriile
specifice se va ţine cont de conformitatea documentelor furnizate de solicitanţi cu cerinţele
din prezentul regulament şi de legislaţia naţională în materie (de exemplu: criteriul juridic,
criteriul personal şi administrație, ş.a.m.d.).

3.

Metodele de evaluare specifice utilizate pentru verificarea îndeplinirii criteriilor financiare,
metode ţinând de specificul practicilor, reglementărilor şi legislaţiei în domeniul financiarcontabil, sunt enunţate în Anexa III.

Articolul 9 | Tratamentul egal şi confidenţialitatea
1.

FRF, ca evaluator național, va asigura un tratament egal pentru toate cluburile incluse în
procesul de bază.
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2.

FRF, ca evaluator național, va garanta cluburilor, incluse în procesul de bază, deplină
confidenţialitate cu privire la informaţiile înaintate pe parcursul procesului de evaluare.
Toate persoanele implicate în procesul de evaluare sau numite de FRF vor semna un
contract de confidenţialitate, înainte de a-şi începe activitatea.

Capitolul 2: Solicitantul
Articolul 10 | Definirea solicitantului
1.

Solicitantul poate fi numai un membru afiliat al FRF sau AJF/AMFB organizat ca și club
sportiv care participă la competiţiile naţionale şi/sau județene,.

2.

Pentru a fi eligibil să participe la Campionatul Național Liga a 3-a.solicitantul trebuie să
dețină, la momentul începerii sezonului pentru care se solicită dreptul de participare,
calitatea de membru afiliat al FRF/AJF/AMFB de cel puțin un sezon competițional,

3.

Orice modificare a formei juridice sau a structurii juridice a solicitantului efectuată în scopul
facilitării obținerii dreptului de participare în competiție și în detrimentul integrității
competitiei (de exemplu: fuziunea sau divizarea, schimbul de locuri sau cesiunea dreptului
de participare la competiţie sau cesiunea între cluburi şi/sau alte entităţi juridice a
participaţiilor, a activului sau a pasivului) ce a survenit în perioada imediat următoare după
dobândirea dreptului de participare în Campionatul Național Liga a 3-a, va conduce la
respingerea cererii de acordare a dreptului de participare în această competiție.

Articolul 11 | Responsabilităţi generale ale solicitantului
1.

Solicitantul are obligaţia de a pune la dispoziţia evaluatorului:
a.

toate informaţiile necesare şi/sau documentele relevante pentru a demonstra
îndeplinirea condițiilor de participare la Campionatul Național Liga a 3-a, în forma și
conținutul solicitate în prezentul regulament;

b.

orice alte documente relevante pentru procesul de luarea deciziei de către evaluator.
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2.

Acestea includ informaţii cu privire la solicitant în: domeniul sportiv, al infrastructurii, al
personalului şi administraţiei, precum şi informaţiile juridice şi financiare.

3.

Evaluatorul trebuie anunţat fără întârziere cu privire la orice eveniment care are loc după
înaintarea documentaţiei către acesta şi care atrage orice modificare semnificativă a
informaţiilor înaintate anterior de solicitant (inclusiv modificarea formei juridice sau a
structurii juridice a solicitantului).

Articolul 12 | Aprobarea cererii de înscriere și participare la Campionatul Național Liga
a 3-a
1.

Cluburile, care prin merit sportiv, au dreptul să participe în noul sezon al Campionatul
Naţional Liga a 3-a, trebuie să solicite evaluarea îndeplinirii condițiilor minime de
participare la această competiție, în conformitate cu prezentul regulament.

2.

FRF, ca evaluator național, în baza raportului Comisiei de evaluare înaintat Secretarului
General al FRF, aprobă cererea de înscriere și participare la Campionatul Național Liga a 3-a.

3.

Dreptul de participare la Campionatul Național Liga a 3-a nu poate fi transferat către un alt
club sportiv.

Capitolul 3: Criteriile de evaluare
Articolul 13 | Criterii generale
1.

Pentru acordarea dreptului de participare la Campionatul Național Liga a 3-a, cluburile
solicitante trebuie să îndeplinească criteriile definite în acest capitol.

2.

Cu excepția art. 10 alin. 3 și a art. 33 din prezentul regulament, pentru care se refuză dreptul
de participare la Campionatul Național Liga a 3-a, neîndeplinirea celorlalte criterii din nu
conduce la respingerea cererii și implicit la refuzarea dreptului de participare în competiție,
ci la admiterea cererii însă cu aplicarea unor sancțiuni, în conformitate cu Anexa II.

3.

Solicitanții care depun cereri de înscriere în vederea participării la Campionatul Național
Liga a 3-a trebuie să întocmească câte un dosar complet pentru fiecare dintre cele cinci
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criterii de evaluare și să le transmită până la data limită stabilită de evaluator, astfel încât
să permită Comisiei de evaluare să verifice dacă sunt sau nu îndeplinite cerințele definite în
acest capitol.

I. CRITERII SPORTIVE

Articolul 14 | Programul de dezvoltare a Centrului de copii și juniori
1.

Solicitantul cererii de înscriere și participare la Campionatul Național Liga a 3-a trebuie să
aibă prezinte în formă scrisă un program de dezvoltare a Centrului de copii și juniori avizat
de referentul zonal. Acesta are obligaţia de a verifica şi certifica evalua veridicitatea datelor
prezentate.

2.

Clubul solicitant care participă la Campionatul Național Liga a 3-a la momentul la care
solicită evaluarea are obligația de a prezenta programul de dezvoltare a sectorului de juniori
pentru minim două echipe de juniori.

3.

Clubul solicitant care participă la Campionatul Județean “Liga a 4-a” la momentul la care
solicită evaluarea are obligația de a prezenta programul de dezvoltare a Centrului de Copii și
juniori pentru minim o echipă de juniori și una de copii, conform art 15.

4.

Programul trebuie să abordeze cel puţin următoarele domenii:
•

Obiectivele şi strategia privind dezvoltarea Centrului de copii și juniori;

•

Organizarea sectorului de juniori (organigramă, echipele de juniori, etc.);

•

Personalul (tehnic, medical, administrativ, etc.) şi calificările minime necesare
cerute de prezentul regulament la criteriile de personal;

•

Infrastructura disponibilă pentru centrul de copii și juniori (dotări pentru
antrenament şi meci, alte dotări);

•

Programul de pregătire fotbalistică pentru cele două grupe de vârstă (abilităţi de
joc, tehnice, tactice şi fizice);
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•

Asistenţă medicală pentru juniori, solicitantul evaluării condițiilor minime de
participare la Campionatul Național Liga a 3-a trebuie să facă dovada că un cadru
medical asigură asistența medicală la antrenamente și jocuri.

5.

Solicitantul privind evaluarea condițiilor minime de participare la Campionatul Național
Liga a 3-a trebuie să se asigure că toţi juniorii implicaţi în programul de dezvoltare a
sectorului de juniori au posibilitatea de a urma programele de şcolarizare obligatorie
conform legislaţiei naţionale.

Articolul 15 | Echipele de juniori
1.

Solicitantul evaluării condițiilor minime de participare la Campionatul Național Liga a 3-a
trebuie să aibă cel puţin două echipe de juniori din grupa de vârstă cuprinsă între 11 – 15 ani
(juniori U11, U13 și U15 înscrise în competițiile organizate de AJF/AMFB);

2.

Prin excepție, solicitantul care participă la Campionatul Județean la momentul la care
solicită evaluarea, trebuie să aibă cel puțin o echipă de juniori din grupa de vârstă 11 – 19 ani
și una de copii din grupa de vârstă 7 – 10 ani, urmând ca până la data de 10 iulie să facă
dovada îndeplinirii condițiilor prevazute la art. 33, alin.3, lit ”b”din ROAF, ediția 2018.

3.

Fiecare echipă de juniori trebuie să ia parte la competiţii sau programe oficiale la nivel
naţional, regional sau local, organizate sau recunoscute de FRF.

4.

În cadrul oricărei echipe de juniori trebuie să fie cel puțin 18 jucători legitimați, cu excepția
echipelor sub 13 ani care trebuie să aibă minim 12 jucători.

Articolul 16 | Asistenţă medicală pentru jucătorii juniori
Solicitantul evaluării condițiilor minime de participare la Campionatul Național Liga a 3-a
trebuie să facă dovada că toţi jucătorii participanți la campionatele U13 – U15 sunt supuşi unui
control medical anual.

Articolul 17 | Legitimarea jucătorilor
Toţi jucătorii solicitantului evaluării condițiilor minime de participare la Campionatul Național
Liga a 3-a, inclusiv juniorii cu vârste de peste 11 ani, trebuie să fie legitimaţi la FRF sau la
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AJF/AMFB în conformitate cu prevederile aplicabile din Regulamentul privind statutul şi
transferul jucătorilor al FRF.

Articolul 18 | Încheierea contractelor cu jucătorii profesionişti de contracte scrise
Toţi jucătorii profesionişti din cadrul echipelor solicitantului pentru evaluarea îndeplinirii
condițiilor minime de participare la Campionatul Național Liga a 3-a trebuie să aibă încheiate
contracte, de muncă sau contracte de activitate sportivă pentru desfăşurarea activităţii
fotbalistice, cu solicitantul evaluării condițiilor minime de participare la competiție, în
conformitate cu prevederile aplicabile ale Regulamentului privind statutul şi transferul
jucătorilor al FRF.

Articolul 19 | Probleme privind arbitrajul şi Legile Jocului
Solicitantul evaluării condițiilor minime de participare la Campionatul Național Liga a 3-a
trebuie să facă dovada participării la o întrunire pe teme de arbitraj organizată de Comisia
Centrală a Arbitrilor sau Comisia Județeană/Municipiului București a Arbitrilor pe parcursul
sezonului competiţional anterior celui pentru care se solicită evaluarea.

Articolul 20 | Promovarea egalităţii rasiale și combaterea discriminării
Solicitantul evaluării condițiilor minime de participare la Campionatul Național Liga a 3-a
trebuie să facă dovada stabilirii şi aplicării unei strategii de abordare a problemelor rasiale şi de
discriminare în fotbal prezentând un plan de acțiune pentru sezonul aflat în desfășurare, care
să conțină cel puțin o activitate privind combaterea rasismului și discriminării în fotbal. (de
regulă la începutul turului).

II. CRITERII DE INFRASTRUCTURĂ

Articolul 21 | Stadionul pentru desfășurarea competiţiilor naţionale
1.

Solicitantul evaluării condițiilor minime de participare la Campionatul Național Liga a 3-a
trebuie să dovedească că poate folosiun stadion pe care să se poată desfăşura meciurile din
campionatul național în care activează, care trebuie să se afle pe teritoriul
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localității/comunei unde își are sediul social şi să fie omologat de FRF pentru sezonul aflat
în desfășurare, la momentul formulării cererii de participare la competițiile din sezonul
următor. În cazuri temeinic motivate, Departamenul Competitii al forului organizator poate
aproba, cu titlu provizoriu, pentru o perioadă de 2 ani competiționali consecutivi, ca un club
să organizeze jocurile oficiale pe un stadion omologat din altă localitate aflată în același
județ sau județ limitrof față de cel în care acesta îşi are sediul social.
2.

Dacă clubul solicitant nu este proprietarul stadionului, acesta trebuie să facă dovada
încheierii unui contract scris cu proprietarul sau cu titularul dreptului de folosinţă al
stadionului pe care îl va folosi, care să fie valabil pe toată durata sezonului competițional
pentru care se solicită certificarea.

3.

Pentru desfăşurarea meciurilor din Campionatul Naţional Liga a 3-a, stadionul trebuie să
îndeplinească cerinţele minime definite de Regulamentul de organizarea activităţii
fotbalistice al FRF – secţiunea Infrastructura Stadionului.

Articolul 22 | Facilităţile de antrenament – Disponibilitate
1.

Solicitantul evaluării condițiilor minime de participare la Campionatul Național Liga a 3-a
trebuie să dovedeasca ca poate folosi minim un teren de antrenament, de dimensiuni
regulamentare, altul decât cel de joc, atât pentru seniori cât și pentru juniori, pe tot
parcursul sezonului competițional pentru care se solicită certificarea. În situația în care
terenul de antrenament este destinat și grupelor de juniori acesta trebuie să fie amplasat
pe raza localității comunei unde clubul își are sediul social.

2.

Dacă solicitantul evaluării condițiilor minime de participare la Campionatul Național Liga a
3-a nu este proprietarul terenului de antrenament, acesta trebuie să facă dovada încheierii
unui contract cu proprietarul/ii acestuia.

3.

Este necesar să se garanteze faptul că terenul de antrenament poate fi utilizat de toate
echipele de juniori ale solicitantului evaluării condițiilor minime de participare la
Campionatul Național Liga a 3-a în sezonul pentru care se solicita certificarea, ţinându-se
cont de programul de dezvoltare a sectorului de juniori.
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Articolul 23 – Facilităţile de antrenament – Infrastructura minimă și terenul de joc
pentru juniorii U11 - U15
Infrastructura minimă a bazei de antrenament pentru juniori trebuie să includă cel puţin un
teren de antrenament în aer liber. Terenul de joc al echipei de seniori nu poate fi considerat teren
de antrenament pentru juniori. Terenul de antrenament pentru juniori trebuie să fie acoperit cu
gazon natural sau gazon artificial și trebuie să fie omologat de AJF/AMFB pentru meciurile
juniorilor U 15. De asemenea, facilitățile de antrenament trebuie sa includă un teren sintetic de
dimensiuni reduse acoperit cu balon încălzit sau sală de sport pentru antrenamentele grupelor
U 11 – U 13 în sezonul rece și vestiare cu sală de baie dotată cu dușuri și să fie amplasate pe raza
localității/comunei unde clubul are sediul social.

III. CRITERII DE PERSONAL ŞI ADMINISTRAȚIE

Articolul 24 | Secretariatul clubului
Solicitantul evaluării condițiilor minime de participare la Campionatul Național Liga a 3-a
trebuie să aibă angajată minim o persoana care să asigure munca de secretariat. Secretariatul
trebuie să asigure comunicarea cu FRF în acest sens fiind necesare ca dotări minime: telefon, PC,
e-mail.

Articolul 25 | Reprezentantul clubului
Solicitantul evaluării condițiilor minime de participare la Campionatul Național Liga a 3-a
trebuie să aibă un reprezentant (președinte executiv, președinte CA/CD, director, administrator
judiciar și/sau administrator special, etc.) care să fie responsabil de conducerea operativă a
activităţii clubului.

Articolul 26 | Responsabilul financiar
1.

Solicitantul evaluării condițiilor minime de participare la Campionatul Național Liga a 3-a
trebuie să aibă un responsabil financiar calificat, care să răspundă de problemele financiare.
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2.

Responsabilul financiar trebuie să aibă minim următoarea calificare:
diplomă de economist și experiență practică în domeniul financiar-contabil de cel puțin un
an.

Articolul 27 | Medicul
1.

Solicitantul evaluării condițiilor minime de participare la Campionatul Național Liga a 3-a
trebuie să aibă cel puţin un medic care să asigure asistenţa medicală la meciuri.

2.

Calificarea de medic trebuie recunoscută de Ministerul Sănătăţii, iar dreptul de liberă
practică trebuie recunoscut de Colegiul medicilor.

Articolul 28 | Responsabilul de ordine şi siguranţă
1.

Solicitantul certificatului de participare la Campionatul Național Liga a 3 2-a trebuie să aibă
un responsabil cu ordinea şi siguranţa calificat, care să răspundă de problemele privind
prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia desfasurarii competiţiilor şi jocurilor de fotbal.

2.

Responsabilul cu ordinea şi siguranţa trebuie să aibă cel puţin una dintre următoarele
calificări:
a.

poliţist, jandarm sau responsabil cu securitatea, conform legislaţiei naţionale;

b.

un atestat care certifică pregătirea în domeniul ordinii şi siguranţei, obţinut în urma
absolvirii unui curs organizat de FRF sau de o organizaţie recunoscută de stat.

3.

Responsabilul cu ordinea şi siguranţa trebuie să fie acreditat de FRF.

Articolul 28 bis | Stewarzii
Solicitantul evaluării condițiilor minime de participare la Campionatul Național Liga a 3-a pentru
jocurile de pe teren propriu, trebuie să aibă personal calificat, conform Legii nr.4/2008, sau un
contract cu o societate de pază și protecție sau Poliția Locală care să asigure, prin personal
calificat, serviciile de ordine și siguranță a tuturor personelor aflațe în incinta stadionului.
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Articolul 29 – Antrenorul principal al primei echipe
1.

Solicitantul evaluării condițiilor minime de participare la Campionatul Național Liga a 3-a
trebuie să aibă un antrenor principal calificat, care să răspundă de problemele fotbalistice
ale primei echipe.

2.

Antrenorul principal al primei echipe trebuie să dețină cel puțin licența UEFA – B, valabilă.

Articolul 30 | Şeful programului de dezvoltare a sectorului de juniori
1.

Solicitantul evaluării condițiilor minime de participare la Campionatul Național Liga a 3-a
trebuie să aibă o persoană calificată care să conceapă și să implementeze programul de
dezvoltare a Centrului de copii și juniori,

2.

Persoana desemnată să conceapă și să implementeze programul de dezvoltare a centrului
de copii și juniori trebuie să dețină:
a.

pentru solicitantul care activează în Liga a 3-a la momentul depunerii documentației de
evaluare, cel puțin licența UEFA – B valabilă;

b.

pentru solicitantul care activează în Liga a 4-a la momentul la care solicită evaluarea
condițiilor minime pentru sezonul următor, cel puțin licența UEFA – C valabilă, urmând
a îndeplini obligația indusă de participarea la campionatul Național Liga a 3-a până la
data de 10 iulie.

Articolul 31 | Antrenorii pentru juniori
1.

Solicitantul evaluării condițiilor minime de participare la Campionatul Național Liga a 3-a
trebuie să aibă cel puţin un antrenor calificat pentru fiecare echipă de juniori obligatorie,
care să răspundă de toate problemele fotbalistice ale echipei respective.

2.

Antrenorii pentru juniori trebuie să dețină cel puțin următoarele licențe valabile:
a.

pentru echipele de juniori de la grupa de vârstă 15 ani: UEFA –B;

b.

pentru echipele de juniori de la grupele de vârstă 11 - 13 ani: UEFA – C.
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Articolul 32
1.

|

Prevedere comună cu privire la articolele 29–31 din prezentul
regulament

Este considerat titular al unei licențe de antrenor UEFA, în sensul prevederilor de la art. 32 –
35, un antrenor care deţine o licență UEFA de antrenor valabilă, eliberată de o asociaţie
națională membră UEFA, în conformitate cu prevederile de implementare a Convenţiei
privind antrenorii a UEFA.

2.

FRF este membru cu drepturi depline al Convenţiei privind antrenorii a UEFA.

3.

Toţi antrenorii calificaţi trebuie să fie înregistraţi la FRF/AJF/AMFB cu taxa plătită, aferentă
vizei anuale pentru sezonul competițional aflat în desfășurare.

Articolul 33 – Drepturi şi obligaţii
1.

Drepturile şi obligaţiile personalului specificat la art. 29 – 31 de mai sus trebuie precizate în
scris în contractele pe care le au încheiate cu solicitantul evaluării condițiilor minime de
participare la Campionatul Național Liga a 3-a. Contractele trebuie să fie valabile cel puțin
până la data de 30 mai a anului în care se încheie sezonul pentru care se solicită evaluarea.

Articolu 34 – Obligaţia de înlocuire în timpul sezonului
1.

Dacă un post definit la art. 27 și 29 – 31 devine vacant în timpul sezonului pentru care se
acordă dreptul de participare la Campionatul Național Liga a 3-a, clubul trebuie să asigure
ocuparea acestuia de o persoană având calificarea necesară, într-un termen de maxim 30
de zile.

2.

În cazul în care un post devine vacant, pe caz de boală sau ca urmare a unui accident,
evaluatorul poate prelungi termenul de 30 de zile numai dacă se dovedeşte că persoana în
cauză nu îşi poate relua atribuţiile din motive medicale.

3.

Clubul în cauză trebuie să notifice FRF despre astfel de înlocuiri, în termen de cinci zile
lucrătoare.
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IV. CRITERII JURIDICE

Articolul 35 – Declaraţia privind participarea la competițiile naționale
1.

Solicitantul evaluării condițiilor minime de participare la Campionatul Național Liga a 3-a
trebuie să depună evaluatorului o declaraţie valabilă din punct de vedere juridic prin care să
confirme următoarele:
a.

Solicitantul evaluării condițiilor minime de participare la Campionatul Național Liga a 3a declară că acceptă, respectă și recunoaşte obligativitatea aplicării respectării
statutelor, regulamentelor, directivelor şi deciziilor FIFA, UEFA şi ale FRF, precum şi
jurisdicţia Tribunalului Arbitral al Sportului de la Lausanne (TAS), conform articolelor
aplicabile din Statutul FRF;

b.

Solicitantul evaluării condițiilor minime de participare la Campionatul Național Liga a 3a va informa fără întârziere evaluatorul cu privire la orice modificare semnificativă sau
situație de importanţă juridică și economica majoră;

c.

Solicitantul evaluării condițiilor minime de participare la Campionatul Național Liga a 3a, declară că acceptă și că va respecta Regulamentul privind condițiile minime de
participare la Campionatul Național Liga a 3-a emis de FRF

d.

Toate documentele depuse de solicitantul evaluării condițiilor minime de participare la
Campionatul Național Liga a 3-a sunt complete şi corecte.

2.

Solicitantul evaluării condițiilor minime de participare la Campionatul Național Liga a 3-a nu
poate modifica conținutul declarației-tip care va fi publicată pe site-ul FRF, sub sancțiunea
neluării în considerare a acestei declarații și, pe cale de consecință, a neîndeplinirii condiției
din prezentul articol.

3.

Declaraţia trebuie să fie semnată de o persoana autorizată să reprezinte clubul solicitant,
înscrisă în Lista persoanelor autorizate cu drept de semnătură, întocmită conform cu art. 40
alin. 3 și 4 din prezentul regulament, după caz, și trebuie comunicată cu cel mult o luna
înainte de termenul limită pentru depunerea documentaţiei de evaluare la FRF, respectiv
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până la data de 30 mai pentru cluburile care la momentul solicitării evaluării activeaza în
Liga a 3-a și până la data de 15 iunie, pentru cluburile care la momentul solicitării evaluării
activează în Liga a 4-a.

Articolul 36 | Informaţiile juridice minime solicitate
1.

Solicitantul evaluării condițiilor minime de participare la Campionatul Național Liga a 3-a,
organizat din punct de vedere juridic sub forma unui club sportiv de drept privat trebuie să
depună o copie a statutului/actului constitutiv actualizat la zi.

2.

Solicitantul evaluării condițiilor minime de participare la Campionatul Național Liga a 3-a,
organizat din punct de vedere juridic sub forma unui club sportiv de drept public trebuie să
depună o copie a Regulamentului de organizare și funcționare în vigoare.

3.

Solicitantul evaluării condițiilor minime de participare la Campionatul Național Liga a 3-a
trebuie să depună un extras dintr-un registru public eliberat cu cel mult 30 zile înainte de
termenul limită stabilit la art. 35 alin. 3 de mai sus (de exemplu: Certificatul Constatator de
la Registrul Comerţului sau Extras din Registrul Naţional al Persoanelor Juridice fără Scop
Patrimonial), care să conţină cel puţin următoarele informaţii:

4.

a.

Denumirea;

b.

Sediul social;

c.

Forma juridică;

d.

Lista persoanelor autorizate cu drept de semnătură, în original;

e.

Tipul de semnătură (individuală sau conjunctă);

f.

Numele şi prenumele asociaţilor, acţionarilor sau membrilor fondatori, după caz.

Prin excepție de la prevederile alin. 3 de mai sus, solicitantul evaluării condițiilor minime de
participare la Campionatul Național Liga a 3-a, organizat sub forma unui club sportiv de
drept public, trebuie să depună doar lista persoanelor autorizate cu drept de semnătură, în
original, emisă cu cel mult 15 zile înainte de termenul limită stabilit la art. 35 alin. 3 de mai
sus.
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6. Solicitantul evaluării condițiilor minime de participare la Campionatul Național Liga a 3-a
trebuie să depună o copie a Certificatului de Identitate Sportivă și o copie a Certificatului
Unic de Înregistrare / Certificatului de Înregistrare Fiscală.
7. Solicitantul evaluării condițiilor minime de participare la Campionatul Național Liga a 3-a
trebuie să depună o copie a dovezii de afiliere eliberată de FRF. Prin excepție solicitantul
evaluării condițiilor minime de participare la Campionatul Național Liga a 3-a, care la data
depunerii documentației activează la Campionatul Județean Liga a 4-a, trebuie să depună o
copie a dovezii de afiliere eliberată de AJF.

V. CRITERII FINANCIARE

Articolul 37 | Situaţiile financiare anuale
1.

Solicitantul evaluării condițiilor minime de participare la Campionatul Național Liga a 3-a
trebuie să prezinte evaluatorului situaţiile financiare anuale, cu data obligatorie de
închidere 31 decembrie a anului anterior termenului limită de depunere a cererii de
participare la Campionatul Național Liga a 3-a, respectiv data de 30 mai a fiecărui an, pentru
cluburile care participa la Campionatul Național Liga a 3-a și, respectiv, data de 15 iunie,
pentru cluburile care participă la Campionatul Județean Liga a 4-a.

2.

Situaţiile financiare anuale trebuie să cuprindă:
a.

bilanţul;

b.

contul de profit şi pierderi;

c.

note explicative, conţinând o prezentare detaliată a regulilor contabile importante şi
alte explicaţii (inclusiv a informaţiilor extrabilanţiere);

3.

Situaţiile financiare anuale trebuie să respecte cerinţele minime de prezentare a
informaţiilor, conform prevederilor din Anexa III şi principiilor contabile şi de raportare

frf.ro | 21

prezentate în Anexa IV. Trebuie furnizate valori comparative valabile la data de închidere
obligatorie anterioară.
4.

Solicitantul evaluării condițiilor minime de participare la Campionatul Național Liga a 3-a va
întocmi şi înainta evaluatorului un tabel conţinând informaţii despre jucători, conform
prevederilor din Anexa IV(C), excepție făcând cluburile care la data depunerii
documentației participă în Campionatul Județean Liga a 4-a.

Articolul 38 | Lipsa datoriilor financiare restante către asigurările sociale/autorităţile
fiscale
1.

Solicitantul certificatului de participare la Campionatul Național Liga a 3-a trebuie să facă
dovada faptului că, la data de 30 aprilie, anterioară sezonului competițional pentru care se
solicită certificarea, nu are avea datorii financiare restante 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
certificarea.

2.

Datoriile financiare nu sunt considerate restante, în sensul prezentului regulament, dacă
solicitantul certificatului de participare poate proba până la data de 30 aprilie, că:
a.

a plătit integral suma în cauză;

b.

a încheiat o înţelegere cu creditorul prin care acesta a acceptat în scris prelungirea
termenului de plată după 30 aprilie (notă: nesolicitarea de creditor a efectuării plăţii nu
constituie o prelungire a termenului) sau

c.

a primit protecție față de creditori conform legislației aplicabile în materia insolvenței și
judecătorul-sindic a confirmat planul de reorganizare al clubului solicitant pronunțând
în acest sens o sentință/încheiere civilă înainte de data de 30 aprilie. De la data
pronunțării sentinței/încheierii activitatea clubului este reorganizată în mod
corespunzător. Creanțele și drepturile creditorilor sunt modificate astfel cum este
prevăzut în plan și trebuie achitate sumele de plată scadente până la termenul aplicabil
prevăzut de prezentul regulament sau
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d.

suma în cauză face obiectul unui litigiu aflat pe rol la data de 30 aprilie, fiind contestata
in termenul legal la autoritatea competenta conform legislaţiei naţionale. Nu vor fi
luate in considerea litigiile în care solicitantul certificatului își întemeiază deschiderea
unei acțiunii judiciare sau contestarea procedurii deschise împotriva sa, privind sumele
pretinse de creditori, doar pe elemente care țin de procedură, fără a prezenta dovezi cu
privire la lipsa obligațiilor de plată.

3.

Solicitantul certificatului de participare la Campionatul Național Liga a 3-a trebuie să
înainteze evaluatorului un tabel privind asigurările sociale/autorităţile fiscale, detaliat pe
fiecare datorie financiară către asigurările sociale/autorităţile fiscale, cuprinzând
următoarele informaţii:
a.

datorii la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se solicita certificarea şi
data scadenţei pentru fiecare datorie financiară neachitată

b.

sume achitate ulterior datei de 31 decembrie, pana la termenul limita de 30 aprilie şi data
plăţii;

c.

datoriile financiare neachitate pana la 30 aprilie, data scadenţei si explicatii privind
natura datoriei restanță/reeșalonare/în litigiu;

4.

Pentru a face dovada încadrării în situația prevăzută mai sus, solicitantul va depune
următoarele documente:
a.

Certificate de Atestare Fiscala emise de autoritatile competente pentru o data de
referinta ulterioara datei de 31 decembrie (de ex. 31 ianuarie);

b.

Documentele de plata aferente datoriilor existente la 31 decembrie;

c.

Conventii de reesalonare datoriilor financiare către asigurările sociale/autorităţile
fiscale;

d.

Documente privind litigiile pe rol: acțiunea, intâmpinarea sau orice alt act prin care a
fost contestata acțiunea, certificat de grefă/extras din portalul instanțelor de judecată,
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orice decizie pronunțată în cauză, orice alte dovezi necesare pentru analizarea și
clarificarea situației de fapt.
5.

Prin excepție de la reglementările de mai sus, solicitantul certificatului de participare la
Campionatul Național Liga a 3-a, care a evoluat în sezonul anterior la campionatul Județean
Liga a 4-a ca să demonstreze că, la data de 30 aprilie, anterioară sezonului competițional
pentru care se solicită certificarea, nu avea datorii financiare către asigurările
sociale/autorităţile fiscale, în baza obligaţiilor contractuale sau legale privind angajaţii
apărute înainte de 31 decembrie a anului anterior celui în care se solicită certificarea, va
depune următoarele documente:
a.

Certificat de Atestare Fiscala emis de autoritatile competente pentru o data de referinta
ulterioara datei de 31 decembrie (de exemplu 31 ianuarie);

b.

Conventii de reesalonare referitoare la datoriile financiare către asigurările
sociale/autorităţile fiscal, dacă este cazul

6.

Expertul financiar va analiza documentele depuse de solicitantul certificatului de
participare la Campionatul Național Liga a 3-a, va solicita documente suplimentare pentru
clarificarea situației de fapt și va consemna încadrarea sau nu în situatiile prevăzute la pct.
2.

Articolul 39 | Garanții Financiare
1.

Solicitantul evaluării condițiilor minime de participare la Campionatul Național Liga a 3-a
trebuie să demonstreze că, până la data de 15 iulie, anterioară sezonului competițional
pentru care se solicită înscrierea în competiție a depus în conturile precizate de serviciul
financiar al FRF suma de 20.000 lei cu titlul de garanție financiară.

2.

Garanția financiară va fi returnată solicitantului evaluării condițiilor minime de participare
la Campionatul Național Liga a 3-a la data de 15 mai a anului următor celui în care a avut loc
depunerea.

3.

Solicitantul evaluării condițiilor minime de participare la Campionatul Național Liga a 3-a
care se retrage din competiție, se dizolvă, este exclus din competiție, intră în procedură de
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faliment, aducând astfel prejudicii FRF și membrilor afiliați nu mai este în drept să îi fie
returnată suma depusă cu tilul de garanție financiară.

Partea a III-a. Prevederi finale
Articolul 40 | Anexele
Toate anexele prezentului regulament fac parte integrantă din acesta.

Articolul 41 | Implementarea
Evaluatorul național va lua deciziile necesare şi va adopta prevederile detaliate necesare pentru
implementarea prezentului Regulament.

Articolul 42 | Adoptarea şi intrarea în vigoare
1.

Prezenta ediție a Regulamentului a fost adoptată de Comitetul Executiv al FRF în cadrul
şedinţei din data de 19. 02 .2020.

2.

Prezenta ediție a Regulamentului intră în vigoare la data adoptarii şi se aplică începând cu
procesul de evaluare și certificare a condițiilor minime de participare la Campionatul
Național Liga a 3-a, în sezonul competiţional 2020 – 2021.

Pentru Comitetul Executiv al FRF:

Răzvan Burleanu
Preşedinte
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ANEXA I:
ETAPELE ŞI TERMENELE PROCESULUI DE BAZĂ PENTRU SEZONUL 2020 –
2021

1.

Până la data de 31 martie 2020 managerul Comisiei de evaluare redactează documentele
procedurii de acordare a dreptului de participare la Campionatul Național Liga a 3-a pentru
sezonul competițional 2020-2021. Acestea vor include: cererea de acordare a dreptului de
participare la Campionatul Național Liga a 3-a, chestionarele şi formularele pentru cele cinci
criterii de evaluare, ce vor fi completate de clubul solicitant.

2.

La data de 15 aprilie, respectiv 15 mai 2020 managerul Comisiei de evaluare transmite
cluburilor, aflate în procesul de bază, invitaţia de a solicita dreptul de participare la
Campionatul Național Liga a 3-a pentru sezonul competiţional următor, indicând folosirea
setului de chestionare și formulare afişat pe site-ul oficial al FRF: www.frf.ro. Cluburile din
Liga a 3-a care nu solicită certificarea condițiilor de participare la Campionatul Național Liga
a 2-a și cluburile promovate din Liga a 4-a, sunt incluse în procesul de bază pentru acordarea
dreptului de participare la Campionatul Național Liga a 3-a, în sezonul următor. Managerul
Comisiei de evaluare transmite, de asemenea, tuturor cluburilor incluse în procesul de bază
o copie (în format electronic sau fizic) a Regulamentului privind îndeplinirea condițiilor
minime de participare a cluburilor la Campionatul Național Liga a 3-a, aflat în vigoare.

3.

Termenul limită pentru depunerea la FRF a documentaţiei privind îndeplinirea condițiilor
minime de participare la Campionatul Național Liga a 3-a este data de 01 Iunie 2020 pentru
cluburile din Liga a 3-a și data de 25 iunie 2020 pentru cluburile eligible să promoveze din
Liga a 4-a. Solicitantul dreptului de participare la Campionatul Național Liga a 3-a
completează documentele (chestionarele, formularele etc.) şi le transmite managerului
Comisiei de evaluare la termenul stabilit de evaluator astfel:
- pentru cluburile participante la Liga a 3-a, în perioada 25 mai – 01 iunie 2020;
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- pentru cluburile eligible să promoveze din Liga a 4-a la sfârșitul sezonului aflat în
desfășurare, în perioada 20 iunie - 25 iunie 2020.
Cluburile participante în Liga a 3-a vor fi programate să depună documentaţia în funcţie de
locul ocupat în clasamentul intermediar al campionatului la data de 30 aprilie, cluburile cel
mai bine clasate, care nu au solicitat certificat de participare la campionatul Național Liga a
2-a, fiind programate la începutul perioadei menţionate mai sus. Toate documentele vor fi
depuse în limba română şi trebuie să conţină data emiterii, numărul de înregistrare de la
registratura clubului solicitant, semnătura autorizată, sub sancţiunea neluării acestora în
seamă. Transmiterea documentaţiei de certificare prin fax sau e-mail nu este acceptată, sub
sancţiunea neluării acesteia în considerare.
Documentaţia va putea fi completată, în condiţiile menţionate mai sus, la iniţiativa clubului
solicitant sau la cererea Comisiei de evaluare, dar nu mai târziu de întocmirea raportului
acesteia. Documentele suplimentare vor fi transmise direct expertului financiar sau
managerului de evaluare, după caz.
4.

Managerul Comisiei de evaluare verifică dacă documentele prezentate de solicitantul
evaluării condițiilor minime de participare la Campionatul Național Liga a 3-a sunt complete
şi dacă au fost transmise la termenul stabilit, după care înregistrează cererea de evaluare a
condițiilor minime de participare la competiție.

5.

În cazul în care documentele sunt complete și transmise până la termenul limită stabilit la
pct. 3 de mai sus, managerul Comisiei de evaluare transmite expertului financiar dosarul
criteriului financiar spre verificare.

6.

Expertul financiar primește documentele solicitantului din partea managerului Comisiei de
evaluare, le analizează, verifică îndeplinirea cerințelor minime, solicită dacă este cazul
documente suplimentare care să ateste îndeplinirea acestor cerințe şi întocmește un raport
scris către managerul Comisiei de evaluare cu privire la constatările făcute. Raportul trebuie
să cuprindă recomandarea acordării dreptului de participare la competiție, cu sau fără
sancțiuni, după caz. Raportul trebuie înaintat managerului de evaluare până la data de 15
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iunie 2020, in cazul cluburilor participante la Campionatul Național Liga a 3-a respectiv 05
iulie 2020 pentru cluburile participante la Campionatul Județean Liga a 4-a.
7.

La data de 30 mai 2020 respectiv 20 iunie 2020 managerul de evaluare primește din partea
clubului Declaraţia de exactitate şi exhaustivitate, în care se specifică dacă au survenit
evenimente de importanţă economică majoră. În caz afirmativ, managerul de evaluare
adresează expertului financiar cererea de a verifica Declarația și documentele însoțitoare.
În funcţie de rezultatele examinării evenimentelor declarate de solicitant, raportul
expertului financiar va cuprinde recomandarea de a se acorda dreptul de participare la
Campionatul Național Liga a 3-a, cu sau fără sancțiuni, după caz.

8.

Managerul Comisiei de evaluare verifică documentația pentru criteriile sportive, de
infrastructură, de personal și administrație și juridice. Managerul solicită dacă este cazul
documente suplimentare care să ateste îndeplinirea cerințelor minime la cele patru criterii
evaluate.

9.

În urma analizării documentelor depuse de club la cele patru criterii evaluate și a raportului
expertului financiar, managerul Comisiei de evaluare întocmește raportul final către
Secretarul General al FRF privind acordarea dreptului de participare la Campionatul
Național Liga a 3-a. Dreptul de participare este acordat de către FRF cu condiţia îndeplinirii
de către clubul solicitant a tuturor condiţiilor şi cerinţelor minime obligatorii definite în
prezentul regulament.
În situația în care solicitantul nu îndeplinește toate condițiile minime obligatorii, asa cum
sunt definite în prezentul regulament, managerul Comisiei de evaluare va propune
aprobarea cererii de înscriere și participare la Campionatul Național Liga a 3-a cu sancțiuni.
Dacă managerul de evaluare constată modificarea structurii juridice a clubului solicitant în
scopul facilitării obținerii dreptului de participare la Campionatul Național Liga a 3-a, acesta
va propune refuzarea dreptului de participare în competiție.

10. După acordarea dreptului de participare la Campionatul Național Liga a 3-a, cel târziu până

la sfârşitul sezonului pentru care s-a înscris și a solicitat drept de participare, clubul evaluat
trebuie să notifice managerului Comisiei de evaluare, în scris, în termen de cinci zile
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lucrătoare, orice eveniment survenit de care are cunoştinţă şi care ar putea afecta
capacitatea clubului de a-şi derula activitatea până la sfârşitului sezonului pentru care s-a
înscris și a solicitat drept de participare la Campionatul Național Liga a 3-a.
11. În cazul în care solicitantul evaluării condițiilor minime de participare la Campionatul

Național Liga a 3-a refuză să furnizeze informaţii noi sau să întreprindă acţiunile necesare
pentru îndeplinirea cerințelor minime, raportul expertului financiar va cuprinde
propunerea de a participa la competiție sub incidența aplicării de sancțiuni. Managerul
Comisiei de evaluare va analiza motivele expertului financiar în susţinerea propunerii de a
se acorda dreptul de participare cu sancțiuni se va asigura că expertul finanicar a întreprins
toate diligențele pentru a cere solicitantului documentele relevante şi, dacă acesta a
refuzat să furnizeze informaţiile solicitate, îşi va însuşi propunerea expertului și o va
susține în raportul final. În cazul în care managerul Comisiei de evaluare prevede în raportul
final pe care îl întocmește refuzul privind acordarea certificatului de participare la
Campionatul Național Liga a 3-a sau acordarea certificatului cu aplicarea de sancțiuni,
acesta în temeiul art. 107, aliniatul 1, litera e), din Regulamentul Disciplinar va sesiza
Comisia de Disciplină și Etică pentru competentă soluționare.
12. În perioada 20 – 25 iunie, Comisia de Disciplină va pronunța hotărârile pentru cluburile care

activează în Liga a 3-a, iar în perioada 11 - 15 iulie 2020, hotărârile pentru cluburile
promovate din Liga a 4-a, iar împotriva acestora cluburile solicitante pot formula recurs.
Termenul de formulare a recursului este de 3 (trei) zile de la comunicarea hotărârii motivate.
Taxa aferentă cererii va fi plătită în interiorul termenului, sub sancţiunea respingerii
acesteia. Schimbarea datei de soluționare de către Comisia de Disciplină și Etică la cerera
clubului solicitant este inadmisibilă.
13. Comisia de Recurs a FRF analizează, după caz, cererea de recurs formulată de clubul

solicitant în perioada 01 – 03 iulie respectiv 22– 25 iulie 2020. Taxa de recurs va fi achitată
în interiorul termenului de recurs, sub sancțiunea respingerii acestuia. Cererea pentru
schimbarea datei de solutionare a recursului este inadmisibilă. În urma analizării
documentelor prezentate în motivarea recursului şi a întâmpinărilor prezentate de
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managerul Comisiei de evaluare, Comisia de Recurs a FRF va putea admite sau respinge
cererea de recurs menținând sau modificând hotărârea Comisiei de Disciplină și Etică a FRF,
după caz. În decizie trebuie să se specifice în detaliu motivele admiterii sau respingerii
recursului şi domeniile care au prezentat neconformităţi. Decizia Comisiei de Recurs a FRF
este definitivă şi executorie pe plan intern. Clubul solicitant nu va putea ataca decizia
pronunțată de Comisia de Recurs a FRF la instanţele de drept comun sau arbitrale, singura
cale de atac fiind prevăzută la art. 14 din Anexa 1.
14. Cluburile solicitante a dreptului de participare la Campionatul Național Liga a 3-a, pot ataca

decizia Comisiei de Recurs a FRF la Tribunalul Arbitral al Sportului de la Lausanne (TAS).
Termenul de recurs la TAS este de 10 (zece) zile de la comunicarea deciziei. Decizia TAS este
irevocabilă.
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ANEXA II:

LISTA DE SANCŢIUNI PENTRU ÎNCĂLCAREA CERINȚELOR MINIME
PENTRU ACORDAREA CERTIFICATULUI DE PARTICIPARE LA CAMPIONATUL
NAȚIONAL LIGA A 3 -A*

Încălcarea art. 10 alin 2 – regula „cel puțin un an” (sezon competitional) – refuzarea acordării
certificatului de participare la Campionatul Național Liga a 2-a;
Încălcarea art. 14 – Programul de dezvoltare a centrului de copii și juniori: penalitate financiară
de 10.000 de lei;
Încălcarea art. 15 – Echipele de juniori: penalitate financiară de 10.000 de lei;
Încălcarea art. 16 – Asistența medicală pentru jucători: penalitate financiară de 5.000 de lei;
Încălcarea art. 17 – Legitimarea jucătorilor: penalitate financiară de 3.000 de lei;
Încălcarea art. 18 – Încheierea de contracte scrise cu jucătorii profesioniști: penalitate financiară
de 3.000 de lei;
Încălcarea art. 19 – Probleme privind arbitrajul și Legile jocului: penalitate financiară de 3.000 de
lei;
Încălcarea art. 20 –

Promovarea egalității rasiale și combaterea discriminării: penalitate

financiară de 5.000 de lei;
Încălcarea art. 21 – Stadionul pentru desfășurarea competițiilor naționale: penalitate financiară
de 10.000 de lei;
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Încălcarea art. 22 – Facilități de antrenament – Disponibilitate: penalitate financiară de 10.000
de lei;
Încălcarea art. 23 – Facilități de antrenament – Infrastructura minimă și terenul de joc pentru
juniori: penalitate financiară de 10.000 de lei;
Încălcarea art. 24 – Secretariatul clubului: penalitate financiară de 3.000 de lei;
Încălcarea art. 25 – Reprezentantul legal: penalitate financiară de 5.000 de lei;
Încălcarea art. 26 – Responsabilului financiar: penalitate financiară de 5.000 de lei;
Încălcarea art. 27 – Medicul: penalitate financiară de 5.000 de lei;
Încălcarea art. 28 – Stewarzii: penalitate financiară de 3.000 de lei;
Încălcarea art. 29 – Antrenorul principal al primei echipe: penalitate financiară de 10.000 de lei;
Încălcarea art. 30 – Șeful programului de dezvoltare a centrului de copii și juniori: penalitate
financiară de 5.000 de lei;
Încălcarea art. 31 – Antrenorii pentru juniori: penalitate financiară de 5.000 de lei;
Încălcarea art. 33 – Drepturi și obligații: penalitate financiară de 2.000 de lei;
Încălcarea art. 34 – Obligația de înlocuire în timpul sezonului: penalitate financiară de 4.000 de
lei;
Încălcarea art. 35 – Declarația privind participarea la competițiile naționale: refuzarea acordării
dreptului de participare la Campionatul Național Liga a 3-a;
Încălcarea art. 36 – Informații juridice minime solicitate: penalitate financiară de 10.000 de lei;
Încălcarea art. 37 – Situațiile financiare anuale: dacă nu sunt prezentate în conformitate cu
cerințele minime din prezentul Regulament - interzicerea dreptului de a efectua legitimări și
transferuri de jucători seniori din poziția de club cesionar în sezonul competitional pentru care a
solicitat dreptul de participare în Campionatul Național Liga a 3-a;
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Încălcarea art. 38 – Lipsa datoriilor financiare restante către asigurările sociale/autoritățile
fiscale: interzicerea dreptului de a efectua legitimări și transferuri de jucători seniori din poziția
de club cesionar în sezonul pentru care a solicitat dreptul de participare la Campionatul Național
Liga a 3-a;

* NOTĂ: Sancțiunile prevăzute în cuprinsul prezentei Anexe și al întregului Regulament se vor
aplica începând cu certificarea pentru participarea în sezonul 2021/2022, dar se va aplica o
sancțiune de 20.000 de lei pentru fiecare club care nu va depune documentația integrală pentru
certificarea aferentă participării în sezonul 2020/2021.

Cluburile cu echipe în Liga 1 și Liga a 2-a care au și echipe în Liga a 3-a nu vor depune
documentația, acestea fiind evaluate la nivelul competițional superior.
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ANEXA III:
CERINŢELE MINIME DE RAPORTARE PENTRU SITUAȚIILE FINANCIARE

A. Principiul
1.

Fiecare componentă a situaţiilor financiare trebuie identificată în mod clar. Pentru a facilita
înţelegerea informaţiilor financiare prezentate, următoarele informaţii vor fi indicate
vizibil şi repetate ori de câte ori este necesar în situaţiile financiare:
a.

Forma juridică, denumirea, sediul social şi adresa entităţii care efectuează raportarea,
respective orice modificări ale acestor informaţii, de la ultima dată obligatorie de
închidere;

b.

Se va preciza dacă informaţiile financiare sunt valabile pentru un solicitant de evaluare
a condițiilor minime de participare la Campionatul Național Liga a 3-a individual sau
pentru o altă formă de asociere şi se vor prezenta structura şi alcătuirea formei
respective de asociere;

c.

Data obligatorie de închidere şi perioada la care fac referire informaţiile financiare
pentru informaţiile curente

d.

Moneda folosită pentru prezentarea informaţiilor.

B. Bilanţul
1.

În continuare sunt prezentate cerinţele obligatorii pentru conturile de bilanţ.

Active
i.

numerar şi echivalente de numerar

ii.

creanţe rezultate din activitatea de transfer (circulante şi pe termen lung)
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iii. creanţe de la entităţile din cadrul grupului şi alte părţi legate (circulante şi pe termen

lung)
iv. alte creanţe circulante
v.

active privind impozitele (circulante şi pe termen lung)

vi. stocuri
vii. alte active (circulante şi pe termen lung)
viii. imobilizări corporale
ix. imobilizări necorporale - jucători
x.

imobilizări necorporale - altele

xi. investiţii

Pasive
xii. descoperiri de cont
xiii. credite bancare şi alte împrumuturi (curente şi pe termen lung)
xiv. datorii către entităţi din cadrul grupului şi alte părţi legate (curente şi pe termen

lung)
xv. datorii rezultate din activitatea de transfer (curente şi pe termen lung)
xvi. datorii către angajaţii de referinta (curente şi pe termen lung)
xvii. datorii către asigurările sociale/autorităţile fiscale (curente şi pe termen lung)
xviii.

alte datorii şi venituri amânate (curente şi pe termen lung)

xix. alte datorii cu privire la taxe şi impozite (curente şi pe termen lung)
xx. alte datorii curente
xxi. provizioane (pe termen scurt şi pe termen lung)
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xxii. alte datorii (curente şi pe termen lung)

C. Contul de profit şi pierderi
1.

În continuare sunt prezentate cerinţele obligatorii pentru contul de profit şi pierderi.

Venituri
Biletede intrare
sponsorizări şi publicitate
drepturi de transmisie
activităţi comerciale
plăţi de solidaritate, formare si/sau promovare
alte venituri din exploatare

Cheltuieli
costuri aferente veniturilor din vânzări/costuri cu materialele
cheltuieli privind beneficiile pentru angajaţi (jucători și alți angajați);
amortizarea şi ajustarea imobilizărilor corporale
amortizarea și ajustarea imobilizărilor necorporale (drepturi de legitimare și alte imobilizări)
alte cheltuieli de exploatare

Altele
profitul/pierderea din cedarea de active
profitul/pierderea din cedarea imobilizărilor necorporale–jucători
venituri și cheltuieli financiare
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venituri și cheltuieli extraordinare
venituri/cheltuieli în legătură cu impozitele
profitul sau pierderea după impozitare.

D. Notele explicative la situaţiile financiare
1.

Notele explicative la situaţiile financiare anuale vor fi prezentate în mod sistematic. Fiecare
poziţie aferentă bilanţului, contului de profit şi pierderi şi tabloului fluxului de trezorerie
trebuie corelată cu informaţiile corespunzătoare din notele explicative. Cerinţele minime de
raportare pentru notele explicative, care vin în completarea cerinţelor reglementărilor
contabile naţionale sau le înlocuiesc, sunt următoarele:
a.

Regulile contabile
Baza de întocmire a situaţiilor financiare şi o prezentare succintă a regulilor contabile
utilizate.

b.

Imobilizările corporale
Fiecare clasă de imobilizări corporale trebuie prezentată separat (de exemplu:
proprietăţi, stadion, materiale şi echipament sportiv).
Pentru fiecare clasă de imobilizări corporale trebuie prezentate următoarele informaţii:
i.

Valoarea contabilă brută şi amortizarea acumulată (însumată cu pierderile
accumulate din depreciere) la începutul şi la sfârşitul perioadei

ii.

Reconcilierea valorii contabile la începutul şi la sfârşitul perioadei, indicându-se
adaosurile, cedările, creşterile sau scăderile apărute pe parcursul perioadei, ca
urmare a reevaluărilor, pierderilor din depreciere înregistrate în contul de profit şi
pierderi aferent perioadei (dacă este cazul), pierderile din depreciere reluate în
contul de profit şi pierdere (dacă este cazul) şi a amortizării.

Metodele de amortizare şi duratele de viaţă utilă (sau ratele de amortizare) utilizate
trebuie prezentate în notele referitoare la regulile contabile.
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c.

Imobilizările necorporale
Fiecare clasă de imobilizări necorporale trebuie prezentată separat (de exemplu:
jucătorii, fondul comercial, alte imobilizări necorporale).
Pentru fiecare clasă de imobilizări necorporale trebuie prezentate următoarele
informaţii:
i.

Valoarea contabilă brută şi amortizarea acumulată (însumată cu pierderile
acumulate din depreciere) la începutul şi la sfârşitul perioadei

ii.

Reconcilierea valorii contabile la începutul şi la sfârşitul perioadei, indicându- se
adăugirile, cedările sau scăderile apărute pe parcursul perioadei, ca urmare a
pierderilor din depreciere înregistrate în contul de profit şi pierderi aferent perioadei
(dacă există) şi a amortizării.

Pentru informaţii şi recomandări suplimentare referitoare la înregistrarea în
contabilitate a jucătorilor, consultaţi Anexa IV.
d.

Activele gajate sau activele care fac obiectul rezervării titlului de proprietate
Se vor furniza informaţii cu privire la restricţiile privind titlurile de proprietate,
proprietăţile, stadionul şi materialele si/sau echipamentele sportive gajate sau care
constituie garanţii.
Existenţa şi valorile contabile ale imobilizărilor necorporale cu titlu de proprietate
restricţionat şi valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale gajate trebuie raportate.

e.

Investiţiile
Investiţiile vor include investiţiile în societăţi controlate în comun şi societăţi asociate.
În ceea ce priveşte investiţiile în societăţi controlate în comun şi societăţi asociate, este
necesar să se furnizeze următoarele informaţii minime pentru fiecare investiţie:
- denumirea;
- ţara de constituire sau de rezidenţă;
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- tipul de activitate;
- structura acţionariatului;
- dacă este diferită, proporția deținută din puterea de vot în baza acțiunilor deținute şi
- o prezentare a metodei utilizate pentru înregistrarea contabilă a investiţiilor.
f.

Descoperirile de cont şi împrumuturile
Pentru fiecare clasă de datorii financiare trebuie prezentate următoarele informaţii:
i.

Informaţii cu privire la volumul şi natura instrumentelor financiare, inclusiv sumele
şi durata şi orice clauze importante care pot influenţa suma, momentul şi
certitudinea fluxurilor de trezorerie prognozate

ii.

Regulile şi metodele contabile adoptate, inclusive criteriile de înregistrare şi baza de
calcul aplicate.

g.

Provizioanele
Provizioanele trebuie prezentate sub formă de clase separate. Pentru a stabili care sunt
provizioanele care pot fi însumate pentru a forma o clasă, este necesar să se ia în calcul
dacă sunt suficient de asemănătoare astfel încât să poată fi prezentate într-o situaţie
sub forma unei sume unice.
Pentru fiecare clasă de provizioane, este necesară raportarea valorii contabile la
începutul şi la sfârşitul perioadei, a sumelor utilizate, deblocate sau creditate în
perioada avută în vedere.

h.

Capitalul subscris şi rezervele
Capitalul social, alte rezerve şi rezultatul reportat trebuie prezentate separat.
i.

Capitalul social/al fondului
În ceea ce priveşte capitalul social emis în anul curent, trebuie prezentate
următoarele informaţii:
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- numărul şi tipul de acţiuni emise;
- prima de emisiune (dacă este cazul) corespunzătoare acţiunilor emise;
- suma totală rezultată din emisiunea de acţiuni;
- motivul emisiunii de noi acţiuni.
ii.

Alte rezerve
În cazul în care proprietăţile, stadionul şi materialele si/sau echipamentele sportive
sunt înregistrate la valori reevaluate, trebuie raportat excedentul din reevaluare,
reprezentând modificarea aferentă perioadei respective şi orice restricţii cu privire
la repartizarea către acţionari.

iii. Rezultatul reportat

Trebuie prezentat rezultatul reportat (adică profitul sau pierderea acumulată) la
începutul perioadei de raportare şi la data bilanţului, precum şi modificările
survenite în timpul perioadei de raportare.
k.

Datoriile contingente
În afara cazului în care este improbabil ca o ieşire de resurse să fie necesară pentru
stingerea unei obligaţii, entitatea care efectuează raportarea trebuie să prezinte o
scurtă descriere a naturii datoriei contingente pentru fiecare clasă de datorii
contingente, la data obligatorie de închidere şi, acolo unde este posibil:
i.

o estimare a efectului său financiar;

ii.

o indicare a incertitudinii legate de valoarea sau data oricărei ieşiri și

iii. posibilitatea unei rambursări.

Trebuie prezentate și orice informaţii suplimentare sau raportări care nu se regăsesc în
formularele bilanţului, contului de profit şi pierderi sau tabloului fluxului de trezorerie,
dar care sunt relevante pentru înţelegerea situaţiilor financiare şi/sau sunt necesare
pentru întrunirea cerinţelor minime de raportare a informaţiilor financiare.
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ANEXA IV:
BAZA DE ÎNTOCMIRE A SITUAŢIILOR FINANCIARE

A. Principiul
1.

Situaţiile financiare, conform prevederilor art. 35, trebuie să fie întocmite în baza
standardelor contabile impuse de legislaţia naţională a societăţilor comerciale, respective
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor
contabile conforme cu directivele europene, aplicându-se cadrul de raportare financiară
valabil în ţara noastră pentru acestea, indiferent de forma juridică a solicitantului.

2.

Situaţiile financiare vor fi întocmite în baza principiului continuităţii activităţii, ceea ce
înseamnă că se presupune că solicitantul evaluării condițiilor minime de participare la
Campionatul Național Liga a 3-a va continua să îşi desfăşoare activitatea în viitor. Se
presupune că solicitantul nu are intenţia sau nu este obligat să intre în procedură de
lichidare, să îşi înceteze activitatea economica sau să solicite protecţie împotriva
creditorilor, conform legilor sau reglementărilor aplicabile.

3.

Cadrul de raportare financiară utilizat pentru întocmirea situaţiilor financiare trebuie să
respecte anumite principii, printre care:

4.

a.

prezentarea corectă a informaţiilor;

b.

uniformitatea prezentării informaţiilor;

c.

contabilitatea de angajamente;

d.

prezentarea separată a fiecărei clase importante;

e.

neefectuarea de compensări între active şi pasive, respectiv între venituri şi cheltuieli.

Situaţiile financiare trebuie aprobate de conducere prin intermediul unei declaraţii succinte
semnate de organul executiv al entităţii care efectuează raportarea.
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