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 Procesul Verbal de omologare pentru sezonul 2017-2018

- Lipsa Procesului Verbal de Omologare

- Terenuri omologate provizoriu

 Certificatul de securitate – valabilitate: 2 sezoane competiționale 

- Specificarea datelor inspecțiilor,  semnătura și ștampila 

expertului tehnic autorizat.

 Schița de verificare a instalației de nocturnă

- Valabilitate: 2 sezoane competiționale 

 Contractul de închiriere pentru sezonul 2018-2019 

 - Documentele semnate și conformate cu originalul

 - Perioada de închiriere trebuie să fie cel puțin până la 30.06.2019



Articolul 23 – Stadion pentru competițiile naționale



- În Extrasul de Carte Funciară, la secțiunea – Sarcini – în dreptul

de folosință al stadionului pe o anumită perioadă, termenul a fost

depășit.

- Lipsa documentelor din care să reiasă faptul ca o entitate (societate

comercială), poate subînchiria stadionul, terenul de antrenament,

sala de sport, către un alt club.

- Neincluderea – terenului de joc – în contractul de închiriere. În

acesta din urmă se face referire numai la anexe ( vestiare , cai de

acces, nocturnă), excluzându-se supafața de joc.

Continuare art. 23



 Procesul verbal de omologare teren pentru juniori

- Lipsa - Proceselor Verbale de Omomologare – precum și

valabilitatea acestora.

 Contracte de închiriere pentru terenurile de antrenament –

valabilitate

- Contractele nu au nr. de înregistrare

- Valabilitate cel puțin 30.06.2019

 Contract de închiriere sală de sport – valabilitate

- Data și numarul de înregistrare, precum și, semnăturile celor

două părți.

Articolul 24 – Facilități de antrenament 



- Au existat situații, când sala de sport, nu a fost inclusă în contractul 

de închiriere dintre -Cosiliul Local - al unei anumite localități și 

clubul de fotbal respectiv

- Lipsa documentelor  justificative care atestă faptul că un club deține 

facilitățile de antrenament specificate la art. 24.

Continuare art. 24

-



 Cel puțin 2 terenuri de antrenament – dimensiuni minime 90 x 60 m

 Sală de sport – dimensiuni minime 20 x 40 m

 2 Vestiare pentru jucători

 Vestiar pentru arbitri

 Cabinet medical

- Lipsa Planurilor de amplasament  și a Contractului (lor) de 

închiriere pentru aceste facilități.

Articolul 25 – Facilități de antrenament – infrastructura minimă



Vă mulţumesc pentru atenţie!

Date de contact        e-mail:  aurel.ionescu@frf.ro

mobil: 0744853973

Intrebări, răspunsuri, concluzii


