
 

 

CĂTRE COMITETUL DE URGENŢĂ 
 

Prin decizia Comitetului de Urgenţă al FRF din 11 mai 2020, sistemul 

competiţional al Ligii 3 a fost modificat, astfel că din sezonul 2020-2021 urmau 

să se afle la start 90 de echipe. 

Urmare atât a deciziei Comitetului de Urgenţă al FRF din 11 august 2020, 

cât şi a nedepunerii cererii de înscriere de către ACS Bărăganul Ciulniţa, au mai 

rămas două locuri vacante pentru ediţia 2020-2021. Acestea, în conformitate cu 

prevederile art.19, alin.9 al ROAF, au fost completate cu echipe aparţinând 

cluburilor participante în campionatele naționale Liga 1, Liga 2 și Liga Elitelor, 

care au depus cerere de înscriere până la termenul prevăzut de ROAF, adică 15 

iulie 2020. În acest sens, vă supunem spre validare lista cu următoarele două 

echipe: ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 2 şi ACS FC Academica Clinceni 2. 

Prin decizia Comitetului Executiv al FRF din 18 august 2020, s-a decis 

modificarea sistemului competitional al Ligii 3, prin creşterea numărului de 

echipe participante de la 90 la 100, rezultând 10 locuri vacante. 

Dintre echipele care au depus cerere de înscriere în temeiul art.19, alin.9 

din ROAF, până la 15 iulie 2020, a mai rămas una singură cu drept de participare 

în Liga 3. În acest sens, vă supunem spre aprobare primirea echipei ACS Kids 

Tâmpa 2015 Braşov (Liga Elitelor). 

Pentru completarea celorlalte nouă locuri s-a trecut, urmare a deciziei 

Comitetului de Urgenţă din 11 mai 2020, la cele şapte echipe rămase dintre 

ocupantele locului secund din mini-grupele participante la barajul de promovare 

în Liga 3. Până la termenul limită prevăzut de decizia Comitetului Executiv al 

FRF din 18 august 2020 au depus cerere de înscriere doar patru dintre acestea. În 

acest sens, vă supunem spre validare lista cu următoarele patru echipe: CSM Jiul 

Petroşani, ACS Minerul Costeşti, ACS CAO 1910 Oradea, CS Sporting Juniorul 

Vaslui. 

După această completare de locuri vacante, din cele o sută de locuri pentru 

noul sezon al competiţiei Liga 3, ediţia 2020-2021, au mai rămas alte cinci locuri 

vacante pentru a căror ocupare s-au aplicat prevederile art.19, alin.9 al ROAF, 

completate cu decizia Comitetului Executiv din 18 august 2020. Astfel, pe baza 

cererilor de înscriere depuse în termen şi cu respectarea prevederilor 

regulamentare mai sus menţionate, vă supunem spre aprobare lista cu cele cinci 

ocupante ale ultimelor locuri vacante: CS Gaz Metan Mediaş 2, FC Viitorul 

Constanţa 2, AFC Hermannstadt 2, SC Dinamo 1948 SA 2, Fotbal Club Rapid 2. 
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