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 Procesul de licențiere a cluburilor pentru sezonul 2018-2019 va

începe la data de 26 martie 2018 și se va încheia la data de 31 mai

2018 pentru licența UEFA și la data de 30 iunie 2018 pentru licența de

Liga I.

 Procedura exercitării recursului la TAS în cazul refuzării licenței

UEFA începe la data de 27 aprilie și se încheie la data de 31 mai 2018.

 Procedura exercitării recursului la TAS în cazul refuzării licenței de

Liga I începe la data de 28 mai și se încheie la data de 30 iunie 2018.

Articolul 8 – procesul de bază 



 Solicitantul de licență poate fi doar o persoană juridică de drept 

privat, conform art. 31 din L 69/2000. Exclus cluburi de drept 

public.

 Calitatea de membru afiliat trebuie să aibă o durată de cel puțin trei 

ani competiționali consecutivi.

 Efectuarea unei operațiuni juridice în scopul facilitării obținerii 

dreptului de participare în competiție sau obținerii licenței este 

interzisă. Calitatea de membru afiliat este considerată intreruptă 

dacă este modificată forma sau structura juridică a clubului.

Articolul 11 – Definirea solicitantului de licență și a regulii celor 

trei ani



 Să pună la dispoziția FRF toate informațiile necesare pentru a

demonstra îndeplinirea cerințelor minime la cele cinci criterii de

licențiere.

 Să anunțe fără întârziere (în orice moment) evenimentele survenite

ulterior înaintării documentației de licențiere care atrage o

modificare semnificativă față de situația anterioară. De exemplu:

modificarea denumirii și/sau a sediului social; modificarea formei

juridice sau a structurii juridice.

Articolul 12 – Responsabilități generale ale solicitantului de 

licență



 Două tipuri de licență: UEFA și Liga I.

 Licența poate fi retrasă la sesizarea managerului de licențiere, dacă

nu mai sunt îndeplinite cerințele minime de licențiere.

 Licența nu poate fi transferată și expiră la sfârșitul sezonului pentru

care a fost acordată.

Articolul 13 – Licența



 Un club participant în ligile inferioare (L2 sau L3) care ar putea 

câștiga Cupa României și nu trebuie să solicite licența pentru 

sezonul următor, doarece nu va promova în Liga I. 

 Clubul interesat va solicita în scris FRF să aplice la UEFA pentru 

acordarea unei permisiuni speciale, în conformitate cu Anexa IV din 

Regulamentul UEFA, ediția 2015.

 Termenul limită pentru solicitarea unei permisiuni speciale este 

data de 31 martie 2018.

Articolul 14 – Acordarea unei permisiuni speciale de participare 

la competițiile UEFA



 Cluburile solicitante de licență trebuie să îndeplinească cerințele

minime ale celor cinci criterii de licențiere.

 Licența UEFA va fi refuzată dacă nu sunt îndeplinite cerințele

minime, cu excepția art. 21, 22, 25, 34, 34bis, 40 și 41.

 Licența de Liga I va fi refuzată dacă nu sunt îndeplinite cerințele art.

42, 44, 44bis, 45, 46, 47 și 47bis. Neîndeplinirea celorlalte cerințe

va fi sanctionată cu penalitate financiară, conform Anexa II

Articolul 15 – Criterii generale



 Cluburile solicitante de licență trebuie să întocmească câte un dosar

complet pentru fiecare dintre cele cinci criterii de licențiere și să le

depună la FRF, prin reprezentant, pană la termenul limită 31 martie

2018 (conform programării transmise de managerul de licențiere).

 Nerespectarea termenului limită de depunere a documentației

complete/neplata taxei de licențiere, conduce la refuzarea licenței.

Art. 15 - continuare



 Termen depunere documentație:

26-28 martie 2018 cluburile din Liga I

29-30 martie 2018 cluburile din Liga a 2-a

 Termen pentru Declarația de exactitate și exhaustivitate (art.48)

3 aprilie 2018 pentru solicitanții de licență UEFA

2 mai 2018 pentru solicitanții de licență de Liga I

 Termen finalizare evaluare experți

9 aprilie 2018 pentru documentația de licențiere UEFA

7 mai 2018 pentru documentația de licențiere de Liga I

Anexa I: Etapele și termenele procesului de bază



Perioada de funcționare FIB:

10-16 aprilie 2018 pentru luarea deciziilor în cazul solicitărilor de

licență UEFA

8-18 mai 2018 pentru luarea deciziilor în cazul solicitărilor de

licență de Liga I

Perioada de funcționare AB:

23-27 aprilie 2018 licența UEFA

23-28 mai 2018 licența de Liga I

Anexa I - continuare



 Teremen de apel pentru ambele tipuri de licență: 5 zile de la

comunicarea hotărîrii FIB

 Termenul de recurs la TAS pentru ambele tipuri de licență: 10 zile

de la comunicarea deciziei AB

 Termenul limită pentru emiterea deciziei TAS:

31 mai 2018 pentru licența UEFA

30 iunie 2018 pentru licența de Liga I

Anexa I - continuare



Vă mulţumesc pentru atenţie!

Date de contact        e-mail:  licente@frf.ro

mobil: 0722396235 

telefon: 0213029120

fax: 0213029177

Intrebări, răspunsuri, concluzii


