
 
 
 

MODIFICĂRI ALE REGULAMENTULUI DE CLASIFICAREA ACADEMIILOR DE COPII ȘI JUNIORI 

NR. CAPITOLUL FORMA ACTUALĂ FORMA MODIFICATĂ 

1 

Procedura de 
clasificare 

Art. 1 Trimiterea 
cererii de inscriere 

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

Clubul care dorește să participe în procesul de clasificare 
al academiilor va completa și trimite către Departamentul 
Competiții al FRF o cerere de înscriere, până la data prevăzută 
la art. 12 (1) și (1)1 din Anexa II, al cărui model poate fi regăsit 
pentru exemplificare în Anexa I a acestui manual și va putea 
fi descărcat pentru completare de pe www. frf.ro.  Clubul va 
putea descărca și Lista documentelor necesare pentru 
evaluarea academiei, pentru identificarea, pregătirea și 
depunerea documentației, parte integranta a 
Regulamentului. FRF va primi formularul și va informa 
academia cu privire la acceptarea în procedura de clasificare, 
prezentându-i următoarele etape ale procedurii.  

2 

Procedura de 
clasificare  

Art. 2 Trimiterea si 
verificarea 

documentatiei 

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

În urma înregistrării cererii de înscriere, clubul va 
prezenta documentația necesară continuării procedurii. 
Aceasta va fi trimisă prin curierat rapid, respectând 
termenele fixate și comunicate de FRF prin prezentul 
regulament. 
Procedura pentru pregătirea și depunerea documentației 
se va efectua cu respectarea următoarelor condiții: 
- documentele vor fi inserate într-un biblioraft; 
- biblioraftul trebuie să prevadă separatoare pentru 
fiecare  dintre cele șapte criterii; 
- documentele se vor aranja în ordinea criteriilor din 
Regulamentul pentru Clasificarea academiilor; 
- documentele depuse în original vor fi ștampilate și 
semnate de reprezentantul legal al clubului sau de o 
persoană cu drept de semnătură aflată pe Lista 
persoanelor autorizate ale clubului solicitant existentă în 
evidența Departamentului de Afilieri și Licențiere.  
- documentele prezentate în copie vor fi conformate cu 
originalul și semnate în original; 
- documentele vor fi numerotate pe fiecare filă; 
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calității informațiilor trimise de aplicant. În baza concluziilor 
acestei etape, FRF va pregăti procesul de auditare. 

- delegatul clubului sau persoana desemnată va sigila 
dosarul și va menționa pe coperta interioară a 
biblioraftului numărul total al filelor depuse. Întreaga 
documentație va fi prezentată în limba română, iar în cazul 
înscrisurilor prezentate într-o limbă străină, acestea vor fi 
însoțite de traduceri efectuate de traducători autorizați și 
depuse în original sau în copie certificată. 
Documentația va fi verificată de Comisia de Clasificare a 
FRF, având ca obiectiv evaluarea relevanței și a calității 
informațiilor trimise de solicitant.  

3 

Procedura de 
clasificare 

Art. 5 
Clasificarea si 

certificarea 
academiei 

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

Pentru sezonul competițional 2021 – 2022 procedura 
privind clasificarea academiilor pentru copii și juniori din 
România se va efectua astfel:  
a) în mod obligatoriu pentru cluburile care participă în 
competiția Liga 1, în condițiile în care acestea au obligația 
îndeplinirii cerințelor minime impuse de procesul pentru 
licențierea cluburilor profesioniste de fotbal; 
b) în mod opțional pentru cluburile din celelalte categorii 
competiționale care doresc modificarea punctajului 
obținut în sezonul 2020 – 2021. 
Depunerea cererii de înscriere a cluburilor din celelalte 
categorii competiționale va reprezenta renunțarea 
acestora la punctajul obținut pentru clasificarea 
academiei pentru sezonul competițional 2020 – 2021. 
Cluburi vor fi evaluate și clasificate și vor obține punctaje 
noi, valabile pentru sezonul competitional 2021-2022.  
Cluburile din celelalte categorii competiționale care 
doresc menținerea punctajului obținut în sezonul anterior 
trebuie să solicite acest lucru printr-o adresă scrisă, 
semnată de reprezentantul legal, ștampilată și înregistrată 
la club) ce va fi comunicată  la adresa de e-mail: 
clasificare.academii@frf.ro. 
Cluburile care solicită clasificarea academiilor trebuie să 
dețină un program de dezvoltare al sectorului juniori 
aprobat, în conformitate cu reglementările naționale 

mailto:clasificare.academii@frf.ro
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aplicabile privind licențierea cluburilor, elaborate pe 
Regulamentul de Licențiere a Cluburilor, Financiar și de 
Fair-Play (UEFA  Club Licensing and Financial & Fair-
Play Regulations), în vigoare la data evaluării academiei 
clubului. Departamentul Competiții al FRF primește deciziile 
definitive cu privire la clasificare, urmând să comunice 
Departamentului Licențiere și Afilieri, punctajele obținute, în 
vederea utilizării acestor informații în procesul de licențiere al 
cluburilor de Liga 1. În funcție de scorul final obținut de 
cluburi, Departamentul Competiții al FRF va emite si 
comunica cluburilor, un certificat in care se va mentiona 
scorul acordat academiilor de juniori, iar pe baza punctajelor 
obtinute de academii vor fi stabilite competițiile la care 
acestea vor participa, respectiv  Campionatul Național U17 și 
U19, Liga Elitelor U17 și U19. Rezultatul clasificării și 
calificarea în competițiile mai sus mentionate sunt valabile 
pentru sezonul 2021/2022. 

4 

Procedura de 
evaluare 
Domeniul 

Echipe și jucători 

Toate prevederile din acest articol care conțin sintagma “care 
participa” vor fi eliminate. 
Ex.   Academia are echipă U19 care participa  într-o competiție 
organizată de FRF, cu minimum 18 jucători înregistrați, dar 
mai mult de 5 jucători sub formă de împrumut. 

Toate prevederile din acest articol care conțin sintagma “care 
participă” vor fi înlocuite cu sintagma “care s-a înscris”. 
Ex.  Academia are echipă U19 care s-a înscris într-o 
competiție organizată de FRF, cu minimum 18 jucători 
înregistrați, dar mai mult de 5 jucători sub formă de împrumut. 

5 Domeniul 
Strategie și filozofie 

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

Academia are un program scris de dezvoltare a fotbalului 
juvenil care conține obiectivele și strategia de dezvoltare a 
sectorului de juniori,  programul de pregătire fotbalistică 
pentru diferite grupe de vârstă (stil de joc și abilități), 
structura organizațională (organigramă, organismele 
implicate, echipele de juniori, etc.), personalul (tehnic, 
medical, administrativ, etc.) și calificarile minime 
necesare, infrastructura disponibila pentru sectorul de 
juniori, resursele financiare (buget de venituri și cheltuieli, 
surse de finanțare etc.), asistenţă medicală pentru juniori 
(inclusiv păstrarea evidențelor medicale), programe de 
instruire (Legile Jocului, antidoping, integritate, 
combaterea rasismului), procesele de feedback pentru 
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evaluarea rezultatelor și îndeplinirea obiectivelor, validitatea 
programului (minimum 3 ani și maximum 7 ani). Progamul 
este (aproape) în totalitate pus în practică. 

6 Domeniul 
Echipe și jucători 

Academia are echipă U13 care participă într-o competiție 
organizată de FRF ........... 
Academia are echipă U11 care participă într-o competiție 
organizată de FRF.............. 

Academia are echipă U13 care s-a înscris într-o competiție 
organizată de FRF/AJF........... 
Academia are echipă U11 care  s-a înscris într-o competiție 
organizată de FRF/AJF.............. 

7 Domeniul  
Staff Tehnic 

Academia nu are un director tehnic angajat cu normă întreagă 
sau are unul angajat part-time, în responsabilitățile căruia nu 
intră formarea antrenorilor și metodologia.................0 puncte 
Academia are un director tehnic angajat part-time, responsabil 
pentru formarea antrenorilor și metodologie, dar acesta 
deține și funcția de antrenor al unei echipe..................2 puncte 
Academia are un director tehnic angajat part-time, responsabil 
pentru formarea antrenorilor și metodologie. Acesta 
nu deține și funcția de antrenor al unei echipe.............3 puncte 
Academia are un director tehnic angajat cu normă întreagă, 
responsabil pentru formarea antrenorilor și metodologie. 
Acesta nu deține și funcția de antrenor al unei echipe.4 puncte 

Șef/Director tehnic al programului de dezvoltare a 
sectorului juniori angajat .......................... 
Ex. Academia nu are un Șef/Director tehnic al programului 
de dezvoltare angajat cu normă întreagă sau are unul angajat 
part-time, în responsabilitățile căruia nu intră formarea 
antrenorilor și metodologia ............................0 puncte. 

8 

Domeniul Staff 
suport 

Antrenor pentru 
pregătirea 

fizică/Preparator 
fizic/Preparator 

sportiv 

Academia nu are antrenor pentru pregătire fizică -0 puncte. 
Academia are antrenor pentru pregătire fizică înregistrat de 
Școala Federală de Antrenori care lucrează în mod voluntar – 
1 punct. 
Academia are antrenor pentru pregătire fizică înregistrat de 
Școala Federală de Antrenori care lucrează part-time (20% - 
40% din norma întreagă) – 2 puncte. 
Academia are antrenor pentru pregătire fizică înregistrat de 
Școala Federală de Antrenori care lucrează part-time (50% - 
80% din norma întreagă) – 3 puncte. 
Academia are antrenor pentru pregătire fizică înregistrat de 
Școala Federală de Antrenori care lucrează cu normă întreagă 
– 4 puncte. 

 
Academia nu are antrenor pentru pregătire fizică – 0 puncte. 

Academia are angajat un antrenor pentru pregătirea fizică  

care lucrează part-time – 2 puncte 

Academia are angajat un antrenor pentru pregătirea fizică 

care lucrează cu normă întreagă – 4 puncte. 
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9 

Domeniul 
Antrenamente și 

meciuri (ciclu 
săptămânal) 

- Eliminarea sintagmei “incluzând meciuri” din acest 
domeniu. 

10 

Domeniul 
Antrenamente și 

meciuri (ciclu 
săptămânal). 

U12/U14/U18 antrenamente și meciuri 
numărul de activități prevăzut mai sus pentru categoria de 
vârstă imediat superioară – 0 puncte 
numărul de activități prevăzut mai sus pentru categoria de 
vârstă imediat superioară – 2 puncte 
numărul de activități prevăzut mai sus pentru categoria de 
vârstă imediat superioară – 4 puncte 

U12/U14/U18 antrenamente și meciuri 
numărul de activități prevăzut mai sus pentru categoria de 
vârstă imediat superioară cu o echipă – 1 punct 
numărul de activități prevăzut mai sus pentru categoria de 
vârstă imediat superioară cu 2 echipe – 2 puncte 
numărul de activități prevăzut mai sus pentru categoria de 
vârstă imediat superioară cu 3 echipe – 4 puncte 

11 

Domeniul 
Infrastructură și 

facilități  
Terenuri de joc - 

calitate 

Terenuri de joc – calitate 
Academia nu are un teren de gazon natural sau artificial în 
condiții de joc, conform art. 40 alin 2 ROAF pe întreaga durată 
a sezonului și care să poată face față aproape tuturor 
condițiilor meteo extreme – 0 puncte. 
Academia are un teren de gazon natural sau artificial la fiecare 
4 echipe ale academiei în condiții de joc, conform art. 40 alin 
2 ROAF pe întreaga durată a sezonului și care să poată face 
față aproape tuturor condițiilor meteo extreme – 2 puncte 
Academia are 2 sau mai multe terenuri (dintre care măcar unul 
cu gazon artificial) la fiecare 4 echipe ale academiei 
în condiții de joc, conform art. 40 alin 2 ROAF, pe întreaga 
durată a sezonului și care să poată face față aproape tuturor 
condițiilor meteo extreme – 4 puncte. 

Terenuri de joc – calitate 
Academia nu are un teren de gazon natural sau artificial în 
condiții de joc, conform art. 40 alin 2 ROAF pe întreaga durată 
a sezonului și care sa ofere conditii optime de joc in situații 
meteo nefavorabile – 0 puncte. 
Academia are un teren de gazon natural sau artificial la fiecare 
4 echipe ale academiei, conform art. 40 alin 2 ROAF pe 
întreaga durată a sezonului și care ofera conditii optime de 
joc in situații meteo nefavorabile  – 2 puncte 
Academia are 2 sau mai multe terenuri (dintre care măcar unul 
cu gazon artificial) la fiecare 4 echipe ale academiei, conform 
art. 40 alin 2 ROAF, pe întreaga durată a sezonului și care  
ofera conditii optime de joc in situații meteo nefavorabile   
– 4 puncte. 

12 

Domeniul 
Infrastructură și 

facilități  
Terenuri de 

antrenament – calitate  

Academia nu are un teren cu gazon natural sau artificial în 
condiții de joc pe întreaga durată a sezonului și care să 
poată face față aproape tuturor condițiilor meteo extreme – 0 
puncte. 
Academia are un teren cu gazon natural sau artificial la fiecare 
4 echipe ale academiei în condiții de joc pe întreaga durată a 
sezonului și care să poată face față aproape tuturor condițiilor 
meteo extreme – 2 puncte 

Academia nu are un teren cu gazon natural sau artificial în 
condiții de joc pe întreaga durată a sezonului și care oferă 
condiții optime în situații meteo nefavorabile – 0 puncte 
Academia are un teren cu gazon natural sau artificial la fiecare 
4 echipe ale academiei în condiții de joc pe întreaga durată a 
sezonului și care oferă condiții optime în situații meteo 
nefavorabile – 2 puncte 
Academia are mai multe terenuri (dintre care măcar unul cu 
gazon artificial) la fiecare 4 echipe ale academiei în condiții 
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Academia are mai multe terenuri (dintre care măcar unul cu 
gazon artificial) la fiecare 4 echipe ale academiei în condiții 
de joc pe întreaga durată a sezonului și care să poată face față 
aproape tuturor condițiilor meteo extreme – 4 puncte. 

de joc pe întreaga durată a sezonului și care pot oferi condiții 
optime în situații meteo nefavorabile – 4 puncte. 

13 

Domeniul 
Infrastructură și 

facilități  
Vestiare – facilități 

sanitare 

Fără dotări de igienă sanitară funcționale (dușuri cu apă caldă, 
toalete funcționale etc. – 0 puncte. 
Minimum 2 vestiare cu dotări de igienă sanitară funcționale 
(dușuri cu apă caldă, toalete funcționale etc.) – 1 punct. 
Toate vestiarele cu dotări de igienă sanitară funcționale 
(dușuri cu apă caldă, toalete funcționale etc.) – 3 puncte 
Toate vestiarele cu dotări de igienă sanitară funcționale 
(dușuri cu apă caldă, toalete funcționale etc.), alături de 
o piscină sau o saună pentru recuperare – 4 puncte. 

Fără dotări de igienă sanitară funcționale (dușuri cu apă caldă, 
toalete funcționale etc. – 0 puncte. 
Minimum 2 vestiare cu dotări de igienă sanitară funcționale 
(dușuri cu apă caldă, toalete funcționale etc.) – 1 punct. 
Mai mult de 2 vestiare cu dotări de igienă sanitară 
funcționale (dușuri cu apă caldă, toalete funcționale etc.) – 3 
puncte 
Toate vestiarele cu dotări de igienă sanitară funcționale 
(dușuri cu apă caldă, toalete funcționale etc.), alături de 
o piscină sau o saună pentru recuperare – 4 puncte. 

14 Domeniul Rezultate 
În prezent sunt menționate competițiile de nivelul U19 și U17 
pentru anii competiționali 2016/2017, 2017/2018 și 
2018/2019. 

Modificarea anilor competiționali la competițiile de nivelul 
U19 și U17, respectiv 2017/2018, 2018/2019 și 2019/2020. 

15 Domeniul Rezultate 

Competiția la nivel U19 în sezonul 2018/2019 
Nu a participat în Campionatul Național – 0 puncte 
A participat în Campionatul Național -  1 punct 
A ajuns în faza finală a Campionatului Național – 2 puncte 
A participat în Liga Elitelor sau în Cupa României Elite – 3 
puncte. 
A ajuns în semifinalele Ligii Elitelor sau ale Cupei României 
Elite – 4 puncte. 

Competiția la nivel U19 în sezonul 2019/2020 
Nu a participat în Campionatul Național – 0 puncte 
A participat în Campionatul Național – 2 puncte 
A participat în Liga Elitelor sau în Cupa României Elite – 3 
puncte. 
A ajuns în semifinalele Ligii Elitelor– 4 puncte. 

16 Domeniul Rezultate 

Competiția la nivel U17 în sezonul 2018/2019 
Nu a participat în Campionatul Național – 0 puncte 
A participat în Campionatul Național -  1 punct 
A ajuns în faza finală a Campionatului Național – 2 puncte 
A participat în Liga Elitelor sau în Cupa României Elite – 3 
puncte. 
A ajuns în semifinalele Ligii Elitelor sau ale Cupei României 
Elite – 4 puncte. 

Competiția la nivel U17 în sezonul 2019/2020 
Nu a participat în Campionatul Național – 0 puncte 
A participat în Campionatul Național – 2 puncte 
A participat în Liga Elitelor sau în Cupa României Elite – 3 
puncte. 
A ajuns în semifinalele Ligii Elitelor – 4 puncte. 
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17 
Anexa II Dispoziții și 

contestații 
Art. 2 alin 1 

În vederea clasificării academiilor de juniori pentru sezonul 
competițional 2020/2021 ........ 

În vederea clasificării academiilor de juniori pentru sezonul 
competițional 2021/2022 ........ 

18 
Anexa II Dispoziții și 

contestații 
Art. 2 alin 2 

Cluburile de juniori care se înscriu pentru prima dată în 
competițiile U17 și U19 organizate de FRF și cluburile ale 
căror echipe de seniori care promovează în Liga a 2-a sunt 
exceptate de la efectuarea procesului de clasificare a 
academiilor de juniori pe care le dețin, în anul competițional 
în care acestea s-au afiliat la FRF, respectiv au promovat în 
Liga a 2-a. Aceste cluburi au obligația de a solicita evaluarea 
și clasificarea academiilor de juniori în cursul anului 
calendaristic următor celui în care s-au afiliat, respectiv au 
promovat, cu respectarea termenelor prevăzute în prezentul 
Regulament. 

Cluburile de juniori care se înscriu pentru prima dată în 
competițiile U17 și U19 organizate de FRF și cluburile ale 
căror echipe de seniori care promovează în Liga a 2-a sunt 
exceptate de la efectuarea procesului de clasificare a 
academiilor de juniori pe care le dețin, în anul competițional 
în care acestea s-au afiliat la FRF, respectiv au promovat în 
Liga a 2-a.  Aceste cluburi au obligația de a solicita 
evaluarea și clasificarea academiilor de juniori în cursul 
anului calendaristic următor celui în care s-au afiliat, 
respectiv au promovat, cu respectarea termenelor 
prevăzute în prezentul Regulament. 
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Se modifică Art. 12 alin (1) Anexa II a din Anexa a II a Regulamentului privind clasificarea academiilor pentru copii, astfel: 

(1) Calendarul activităților de clasificare a academiilor de juniori, programul de funcționare al Comisiilor de Clasificare și modalitatea de comunicare, doar 

pentru cluburile din Liga 1:  

15 ianuarie 2021 – Informarea cluburilor cu privire la planificarea auditării academiei (e-mail sau fax); 

18 ianuarie – 12 Februarie 2021 – Efectuarea auditării academiilor de juniori ale cluburilor (vizită la academie); 

15 februarie 2021 - Data limită de depunere a documentației (curierat rapid); 

3 martie 2021 – Comunicarea Raportului Preliminar al Comisiei de Clasificare (prin e-mail); 

3 – 8 martie 2021 – Perioada în care cluburile pot să își exprime opinia cu privire la Raportul Preliminar (prin e-mail), să completeze dosarul și să depună 

documentația finală la Departamentul Competiții prin curierat rapid;  

19 martie 2021 – Comunicarea hotărârilor Comisiei de Clasificare (e-mail); 

22 – 26 martie 2021 – Depunerea cererilor de apel împotriva hotărârilor Comisiei de Clasificare (e-mail sau fax); 

6 aprilie 2021 – Comunicarea deciziei Comisiei de Apel pentru Clasificare (e-mail). 



 
 
 

MODIFICĂRI ALE REGULAMENTULUI DE CLASIFICAREA ACADEMIILOR DE COPII ȘI JUNIORI 

 

(1)1 Calendarul activităților de clasificare a academiilor de juniori, programul de funcționare al Comisiilor de Clasificare și modalitatea de comunicare, pentru 

orice club solicitant, cu excepția cluburilor din Liga 1: 

5 martie 2021– Termenul limită pentru depunerea, la Departamentul de Competiții al FRF, a cererii de înscriere pentru clasificarea academiei sau a unei 

adrese scrise prin care clubul solicită menținerea punctajului obținut pentru sezonul 2020/2021, (e-mail, fax sau curierat rapid); 

12 martie 2021 – Informarea cluburilor cu cu privire la planificarea auditării academiei (e-mail sau fax); 

15 martie – 14 mai 2021 – Efectuarea auditării academiilor de juniori ale cluburilor (vizită la academie); 

2 aprilie 2021 - Data limită de depunere a documentației (curierat rapid); 

28 mai 2021 – Comunicarea Raportului Preliminar al Comisiei de Clasificare (prin e-mail); 

28 mai – 4 iunie 2021 – Perioada în care cluburile pot să își exprime opinia cu privire la Raportul Prelimina (prin e-mail), să completeze dosarul și să depună 

documentația finală la Departamentul Competiții prin curierat rapid;  

18 iunie 2021 – Comunicarea hotărârilor Comisiei de Clasificare (e-mail); 

19 – 24 iunie 2021 – Depunerea cererilor de apel împotriva hotărârilor Comisiei de Clasificare (e-mail sau fax); 

09 iulie 2021 – Comunicarea deciziei Comisiei de Apel pentru Clasificare (e-mail). 


