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Articolul 16 – Programul de dezvoltare a sectorului de juniori

o acest program trebuie întocmit de solicitantul de licență UEFA si Liga I

o trebuie să fie aprobat de Consiliul de administraţie/director al clubului

o trebuie să abordeze toate domeniile cerute în cuprinsul art. 16.2

o asistenţa medicală se documentează cu viza medicală vara 2017 şi iarna

2018 din legitimaţia căpitanului fiecărei echipe de juniori

o fotocopiaţi pagina cu numele jucătorului şi pagina cu vizele medicale din

iulie (vară) și februarie (iarnă)

o toate fotocopiile documentelor vor fi făcute faţă / verso



Articolul 16 bis - Venituri din cedarea legitimării jucătorilor alocate 

sectorului de juniori. 

o solicitantul de licență pentru Liga I prezintă informații privind modul de

cheltuire a procentului de 10% din veniturile încasate din vânzarea jucătorilor

în cadrul propriului Centrului de Copii și Juniori (CCJ), în anul anterior celui

în care începe sezonul pentru care se solicită licența.

o solicitantul de licență trebuie să depună “Tabelul cu creanțele financiare

rezultate din trasferuri ” conform art. 46, alin. 11(!!! si pentru imprumuturi)

o solicitantul care a înregistrat venituri încasate din cedarea jucătorilor, va

repartiza, în anul în care a încasat venitul, cel puțin 10% din suma alocată

conform primului punct. Diferența va fi repartizată pe o perioadă de cel mult

trei ani.

o bugetul CCJ pentru sezonul pentru care se solicită licența, trebuie sa includă,

dacă este cazul, sumele repartizare conform cerințelor de mai sus.

o domeniile activității sportive pentru juniori în care pot fi alocate sumele

provenite din cedarea jucătorilor se regăsesc în cuprinsul art. 16bis alin.8.

Modelul de buget este postat pe site, la criteriul financiar.



Articolul 17 – Echipele de juniori

o solicitantul de licență UEFA și Liga I trebuie să aibă cel puțin următoarele

echipe de juniori :

➢ două în grupa de vârstă 17 – 19 ani (juniori U17 și U19)

➢ trei în grupa de vârstă 11 – 15 ani (juniori U11, U13, U15)

➢ una cu vârsta sub 10 ani

o solicitantul de licență Liga 1 care participa in Liga2 trebuie să aibă cel

puțin următoarele echipe de juniori :

➢ două în grupa de vârstă 17 – 19 ani (juniori U19 și U17)

➢ trei în grupa de vârstă 11 – 15 ani (juniori U11, U13 și U15)



o fiecare echipa de juniori, cu exceptia celei cu varsta sub 10 ani, trebuie sa ia

parte la competitii sau programe oficiale organizate sau recunoscute de FRF

o vor fi prezentate clasamentele la sfârşitul anului 2017 pentru grupele de

juniori U19,U17,U15,U13,U11( ultimele trei vizate de AJF)

o fiecare echipă va avea cel puțin 18 jucători legitimați cu excepția celor sub 13

ani care trebuie să aibă minim 10 jucători.

Atenție! Cel mult 4 din jucătorii legitimați / grupă de vârstă pot fi sub formă

de împrumut de la alte cluburi.



Articolul 18 – Asistenţă medicală pentru jucători

o se documentează cu două tabele (vara 2017 şi iarna 2018) cuprinzând toţi

jucătorii primei echipe care au efectuat controlul medical, semnat de conducătorul

clubului şi de medicul echipei( jucatorii trebuie sa semneze de luare la cunostinta a

rezultatului controlului medical)

Articolul 19 – Legitimarea jucătorilor

o se prezintă toate legitimațiile jucătorilor primei echipe cu viza anuală pe anul

2018, conform tabelului pentru controlul medical din ianuarie 2018 și câte o

legitimație a căpitanului celorlalte echipe ale clubului

o fotocopiaţi pagina cu numele jucătorului, pagina cu denumirea clubului

unde este legitimat şi pagina cu viza pe 2018 la fiecare legitimaţie

o copiile vor fi făcute faţă/verso, scanate câte două legitimații pe fiecare pagină,

dacă este disponibil un scaner



Articolul 20 – Încheierea de contracte scrise cu jucătorii profesionişti

o se prezintă toate contractele jucătorilor profesionişti care activează în cadrul

clubului (indiferent dacă se află în lotul primei echipe sau nu)

o se solicită o copie a contractului doar cu părțile contractuale, durata

contractului și semnăturile părților contractante

o toate fotocopiile documentelor vor fi făcute faţă/verso

Articolul 21 – Probleme privind arbitrajul şi Legile jocului

o se prezintă Adeverinţa de la CCA că s-a efectuat instruirea

o se prezintă Procesul verbal încheiat cu ocazia întrunirii, în care trebuie

specificată tema prezentată şi participanţii din partea clubului



Articolul 22 – Promovarea egalităţii rasiale și combaterea discriminării

o se prezintă strategia clubului în privinţa practicării egalităţii rasiale și a

nediscriminării în fotbal, în conformitate cu planul UEFA în zece puncte.

o se prezintă 3 procese verbale (pentru perioada 2017-2018) încheiate cu ocazia

prezentării strategiei angajaţilor din club (jucători, antrenori, staff medical,

responsabilul cu securitatea, stewarzi, responsabilul cu relaţia cu suporterii,

ofiţerul de presă etc.) privind combaterea rasismului și a discriminării în fotbal.



IMPORTANT!

 Pe fiecare fotocopie trebuie să existe semnătura
persoanei autorizate + ștampila ”Conform cu
originalul“.

 Numere de Înregistratre la toate documentele emise
de Club.
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