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STATUT FRF – EDIȚIA 2014 
 

TEXT ACTUAL 

PROPUNERI DE MODIFICARE ȘI COMPLETARE STATUT FRF – 2017 
 

TEXT PROPUS 
 

INTERPRETAREA UNOR TERMENI 
 
 
 

r) Oficial - orice persoană cu funcţie de conducere, membru al unei 
comisii, arbitru, observator, antrenor, preparator fizic şi orice altă 
persoană responsabilă cu probleme tehnice, medicale sau 
administrative din cadrul FRF, LPF, AJF, AMFB şi cluburilor sportive; 

 
INTERPRETAREA UNOR TERMENI 

 
 
 

r) Oficial - orice persoană cu funcţie de conducere, membru al unei comisii, 
arbitru, observator, antrenor, preparator fizic şi orice altă persoană 
responsabilă cu probleme tehnice, medicale sau administrative din cadrul FRF, 
LPF, AJF, AMFB şi cluburilor sportive precum și orice altă persoană ce are 
obligația de a respecta statutul FRF, cu excepția jucătorilor și a 
intermediarilor ; 

Articolul 8 – Scop şi obiective 
 
 
2În acest sens, principalele obiective ale FRF sunt: 
 
 
Text nou 

Articolul 8 – Scop şi obiective 
 
 
2În acest sens, principalele obiective ale FRF sunt: 
 
v) stabilirea criteriilor de alocare a resurselor prin implementarea și 
respectarea principiului solidarității financiare la toate nivelurile, precum 
și al solidarității financiare între sportul profesionist și cel amator. 
x) promovarea și protejarea standardelor etice și de bună guvernanță în 
fotbalul românesc. 

Articolul12 – Afilierea 

1 Afilierea reprezintă modul de dobândire a calităţii de membru al FRF 
de către structurile sportive. Afilierea poate fi provizorie sau definitivă. 
 
 
 

Articolul12 – Afilierea 

1 Afilierea reprezintă modul de dobândire a calităţii de membru al FRF de către 
structurile sportive. Afilierea poate fi provizorie sau definitivă. Dobândirea 
calității de membru al FRF se realizează în baza hotărârii Adunării 
Generale a FRF, independent de eventuala înregistrare a acestei 
operațiuni în Registrul Special al Federațiilor. 
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2 Adunarea Generală a FRF este competentă să decidă asupra afilierii 
definitive a membrilor. 
……………………………………. 
4 La FRF se pot afilia numai structurile sportive cu personalitate 
juridică, legal constituite şi recunoscute oficial. 

 

 
 
2 Adunarea Generală a FRF este competentă să decidă fără niciun fel de 
restricții asupra afilierii definitive a membrilor.  
……………………………………………………….. 
4 La FRF se pot afilia numai structurile sportive cu personalitate juridică, legal 
constituite şi recunoscute oficial, care dețin dreptul de participare în 
campionatele naționale organizate sub auspiciile Federației Române de 
Fotbal. 

Articolul 22 - Încetarea calităţii de membru al FRF 

Text nou 

 

Articolul 22 - Încetarea calităţii de membru al FRF 

 4 Încetarea calității de membru al FRF se realizează în baza hotărârii 
Adunării Generale a FRF, independent de eventuala înregistrare a acestei 
operațiuni în Registrul Special al Federațiilor. 

Articolul 44 – Alcătuirea Comitetului Executiv 
 
1Comitetul Executiv este compus din 15 membri, după cum urmează: 
a) Preşedintele FRF - preşedinte al Comitetului Executiv, ales de 
Adunarea Generală a FRF; 
b) primul vicepreşedinte FRF - vicepreşedinte al Comitetului Executiv, 
reprezentant al fotbalului profesionist din Liga  I , ales în Adunarea 
Generală a LPF; 
c) al doilea vicepreşedinte al FRF - vicepreşedinte al Comitetului 
Executiv, reprezentant al fotbalului amator, ales în Adunarea Generală 
a Asociaţiilor Judeţene de Fotbal; 
d) 11 membri, după cum urmează: 
- doi reprezentanţi ai cluburilor din Liga I, aleşi în Adunarea Generală a 
cluburilor participante la Campionatul Naţional Liga I; 
- doi reprezentanţi ai cluburilor din Liga a 2-a, aleşi în Adunarea 
Generală a cluburilor participante la Campionatul Naţional Liga a 2-a; 
- doi reprezentanţi ai cluburilor din Liga a 3-a, aleşi în Adunarea 
Generală a cluburilor participante la Campionatul Naţional Liga a 3-a; 
- un reprezentant al cluburilor cu activitate exclusivă de copii şi juniori 
participante la campionatul naţional de juniori A şi B, ales în Adunarea 

Articolul 44 – Alcătuirea Comitetului Executiv 
 
1Comitetul Executiv este compus din 16 membri, după cum urmează: 
a) Preşedintele FRF - preşedinte al Comitetului Executiv, ales de Adunarea 
Generală a FRF; 
b) 15 membri, după cum urmează: 
- doi reprezentanți ai cluburilor din Liga I, aleşi în Adunarea Generală a 
cluburilor participante la Campionatul Naţional Liga I. Președintele LPF va fi 
de drept unul dintre cei doi reprezentanți ai cluburilor din Liga I în 
Comitetul Executiv al FRF; 
- doi reprezentanți ai asociațiilor județene de fotbal, aleși în Adunarea 
Generală a asociațiilor județene de fotbal și a Asociației Municipale de 
Fotbal București. 
- doi reprezentanţi ai cluburilor din Liga a 2-a, aleşi în Adunarea Generală a 
cluburilor participante la Campionatul Naţional Liga a 2-a; 
- doi reprezentanţi ai cluburilor din Liga a 3-a, aleşi în Adunarea Generală a 
cluburilor participante la Campionatul Naţional Liga a 3-a; 
- doi reprezentanți ai cluburilor cu activitate exclusivă de copii şi juniori 
participante la campionatele naţionale de juniori A şi B, aleși în Adunarea 
Generală a cluburilor cu activitate exclusivă juniori; 
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Generală a cluburilor cu activitate exclusivă juniori; 
- un reprezentant al cluburilor cu activitate exclusivă de fotbal în sală 
din Liga I şi Liga a 2-a şi al cluburilor de fotbal pe plajă, ales în 
Adunarea Generală a cluburilor cu activitate exclusivă de fotbal în sală 
şi fotbal pe plajă; 
- un reprezentant al cluburilor cu activitate exclusivă de fotbal feminin, 
ales în Adunarea Generală a cluburilor cu activitate exclusivă de fotbal 
feminin; 
- preşedintele sindicatului fotbaliştilor recunoscut de FIFPRO; 
- preşedintele CCA 
- Directorul Tehnic al FRF; 
 
2La şedinţele Comitetului Executiv pot participa, în calitate de invitaţi, 
următoarele persoane: 

- o reprezentantă desemnată de Comisia de Fotbal Feminin; 

- un reprezentant al suporterilor, desemnat de fan clubul echipei 
naţionale din cadrul FRF. 

Dosarele de candidatură se depun la secretariatul general al FRF. 
Lista oficială a candidaţilor se comunică membrilor fiecărei categorii în 
parte, împreună cu ordinea de zi a Adunării Generale în cadrul căreia 
urmează a fi ales reprezentanul sau reprezentanţii categoriei 
respective în Comitetul Executiv. 

3Membrii Comitetului Executiv sunt aleşi pentru un mandat de 4 ani. 
Mandatul vicepreşedinţilor şi membrilor Comitetului Executiv începe la 
sfârşitul Adunării Generale de alegeri şi, de obicei, ia sfârşit în al 
patrulea an, la sfarşitul următoarei Adunări Generale de alegeri. 
Adunările Generale pe categorii pentru desemnarea membrilor 
Comitetului Executiv şi a vicepreşedinţilor FRF vor avea loc în aceeaşi 
zi cu Adunarea Generală a FRF de alegere a Preşedintelui FRF, după 
alegerea acestuia din urmă, cu excepţia prevăzută la alin. (10) al 
prezentului articol. Membrii Comitetului Executiv pot fi realeşi.  

- un reprezentant al cluburilor cu activitate exclusivă de fotbal în sală şi al 
cluburilor de fotbal pe plajă, ales în Adunarea Generală a cluburilor cu 
activitate exclusivă de fotbal în sală şi fotbal pe plajă, participante la 
campionatul național de fotbal în sală, respectiv  fotbal pe plajă; 
- un reprezentant al cluburilor cu activitate exclusivă de fotbal feminin, ales în 
Adunarea Generală a cluburilor cu activitate exclusivă de fotbal feminin 
participante la campionatul național de fotbal feminin; 
- preşedintele sindicatului fotbaliştilor recunoscut de FIFPRO; 
- preşedintele CCA 
- Directorul Tehnic al FRF; 
 
 
2 La propunerea președintelui FRF, Comitetul Executiv va desemna dintre 
membrii săi doi vicepreședinți ce vor avea atribuții specifice.  
 
3 La şedinţele Comitetului Executiv pot participa, în calitate de invitaţi, 
următoarele persoane: 
- o reprezentantă desemnată de Comisia de Fotbal Feminin; 
- un reprezentant al suporterilor, desemnat de fan clubul echipei naţionale din 
cadrul FRF. 
 
4 Dosarele de candidatură se depun la secretariatul general al FRF. Lista 
oficială a candidaţilor se comunică membrilor fiecărei categorii în parte, 
împreună cu ordinea de zi a Adunării Generale în cadrul căreia urmează a fi 
ales reprezentanul sau reprezentanţii categoriei respective în Comitetul 
Executiv. 
 
5 Membrii Comitetului Executiv sunt aleşi pentru un mandat de 4 ani. Mandatul 
membrilor Comitetului Executiv începe la sfârşitul Adunării Generale de alegeri 
şi, de regulă, ia sfârşit în al patrulea an, la sfarşitul următoarei Adunări 
Generale de alegeri. Adunările Generale pe categorii pentru desemnarea 
membrilor Comitetului Executiv al FRF vor avea loc în aceeaşi zi cu Adunarea 
Generală a FRF de alegere a Preşedintelui FRF, după alegerea acestuia din 
urmă, cu excepţia prevăzută la alin. (11) al prezentului articol. Membrii 
Comitetului Executiv pot fi realeşi. Nicio persoană nu poate deține funcția de 
membru al Comitetului Executiv pentru mai mult de 3 mandate. 
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Primul vicepreşedinte FRF este desemnat prin alegeri de Adunarea 
Generală a LPF. Mandatul său este de patru ani, dar numai dacă în 
această perioadă deţine fără întrerupere funcţia de preşedinte al LPF - 
Liga I. 

4 Al doilea vicepreşedintele FRF reprezentant al fotbalului amator este 
desemnat prin alegeri de către Adunarea Generală a asociaţiilor 
judeţene de fotbal şi a Asociaţiei Municipale de Fotbal Bucureşti. 
Mandatul său este pentru patru ani, cu condiţia ca în această perioadă 
să deţină fără întrerupere funcţia de preşedinte al AJF/AMFB. 

5Reprezentanţii cluburilor din Liga I, Liga a 2-a şi Liga a 3-a, cluburilor 
cu activitate exclusivă de copii şi juniori participante la campionatele 
naţionale de juniori A şi B, cluburilor cu activitate exclusivă de fotbal în 
sală participante la campionatele Ligilor I și a 2-a de fotbal în sală, 
cluburilor cu activitate exclusivă de fotbal feminin şi cluburilor cu 
activitate de fotbal pe plajă, sunt desemnaţi prin alegeri de Adunările 
Generale ale acestora, dintre preşedinţii respectivelor cluburi, şi au 
mandate de câte patru ani fiecare.  

6În situaţia cluburilor cu mai multe echipe, persoana desemnată poate 
candida la funcţia de membru în Comitetul Executiv ca reprezentant al 
cluburilor din liga în care se află echipa de categorie superioară a 
clubului respectiv. 

7Alegerile pentru desemnarea vicepreşedinţilor şi membrilor 
Comitetului Executiv menţionaţi la alin. (1), alin. (2) şi alin. (3) de mai 
sus, se desfăşoară conform art. 50 din Statutul FRF. 

8La toate reuniunile Comitetului Executiv participă, fără drept de vot, 
Secretarul General al FRF. 

9Dacă Preşedintele FRF îşi încetează sau nu-şi mai poate exercita 
atribuţiile, unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de Comitetul Executiv, 

Primul vicepreşedinte FRF este desemnat prin alegeri de Adunarea Generală a 
LPF. Mandatul său este de patru ani, dar numai dacă în această perioadă 
deţine fără întrerupere funcţia de preşedinte al LPF - Liga I. 
 
 
4 Al doilea vicepreşedintele FRF reprezentant al fotbalului amator este 
desemnat prin alegeri de către Adunarea Generală a asociaţiilor judeţene de 
fotbal şi a Asociaţiei Municipale de Fotbal Bucureşti. Mandatul său este pentru 
patru ani, cu condiţia ca în această perioadă să deţină fără întrerupere funcţia 
de preşedinte al AJF/AMFB. 
 
6 Reprezentanţii cluburilor din Liga I, Liga a 2-a şi Liga a 3-a, asociațiilor 
județene de fotbal, cluburilor cu activitate exclusivă de copii şi juniori 
participante la campionatele naţionale de juniori A şi B, cluburilor cu activitate 
exclusivă de fotbal în sală participante la campionatele Ligilor I și a 2-a de 
fotbal în sală, cluburilor cu activitate exclusivă de fotbal feminin şi cluburilor cu 
activitate de fotbal pe plajă, sunt desemnaţi prin alegeri de Adunările Generale 
ale acestora şi au mandate de câte patru ani fiecare, cu respectarea 
următoarelor condiții: 

- dețin funcția de președinte (sau echivalentă în cazul cluburilor de 
drept public) al respectivelor structuri sportive; 

-  au îndeplinit un rol activ în cadrul fotbalului asociație (ca jucător 
sau ca oficial în cadrul FRF/LPF/AJF/AMFB sau structuri sportive) 
pentru cel puțin 2 ani în ultimii 5 ani anteriori datei la care este 
propus ca și candidat. Dovada îndeplinirii acestei condiţii se face 
cu o declaraţie pe proprie răspundere, legalizată la notar; 

7 În situaţia cluburilor cu mai multe echipe, persoana desemnată poate candida 
la funcţia de membru în Comitetul Executiv ca reprezentant al cluburilor din liga 
în care se află echipa de categorie superioară a clubului respectiv. 
8 Alegerile pentru desemnarea vicepreşedinţilor şi membrilor Comitetului 
Executiv menţionaţi la alin. (1) și alin. (5) de mai sus se desfăşoară conform 
art. 50 alin. 4 - 10 din Statutul FRF, care se aplică similar. 
9 La toate reuniunile Comitetului Executiv participă, fără drept de vot, Secretarul 
General al FRF. 
10 Dacă Preşedintele FRF îşi încetează sau nu-şi mai poate exercita atribuţiile, 
unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de Comitetul Executiv, le preia până la cel 
mult Adunarea Generală următoare. În acest caz, Adunarea Generală alege un 
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le preia până la cel mult Adunarea Generală următoare. În acest caz, 
Adunarea Generală alege un nou preşedinte, conform prevederilor 
prezentului Statut. 

10Dacă vicepreşedinţii sau ceilalţi membri ai Comitetului Executiv îşi 
încetează activitatea sau nu-şi mai pot exercita atribuţiile ca urmare a 
pierderii calităţii de bază pentru care au fost desemnaţi în Comitetul 
Executiv, ei vor fi înlocuiţi în maximum 30 de zile de la data când 
respectivele funcţii au devenit vacante, conform prevederilor 
prezentului Statut. Noii membri ai Comitetului Executiv vor fi desemnaţi 
pentru o perioadă de timp echivalentă cu perioada de mandat 
neîndeplinită de către membrii pe care aceştia îi înlocuiesc. 

11Mandatul în Comitetul Executiv încetează în următoarele situaţii: 

a) în cazul Preşedintelui FRF – prin încetarea mandatului de 
Preşedinte al FRF; 

b) în cazul celorlalţi membri ai Comitetului Executiv: 

i. prin încetarea calităţii de reprezentant al entităţii a cărei 
reprezentare o asigura la momentul alegerii în funcţia de 
membru al Comitetului Executiv; 

ii. prin absenţa de la două şedinţe ale Comitetului Executiv în 
decursul unui an calendaristic, fără motive temeinice. În acest 
sens, prin absenţă se înţelege şi refuzul de a semna hotărârile 
Comitetului Executiv până la momentul începerii următoarei 
ședințe a acestui for. 

 

nou preşedinte, conform prevederilor prezentului Statut. 
11 Dacă vicepreşedinţii sau ceilalţi membri ai Comitetului Executiv îşi încetează 
activitatea sau nu-şi mai pot exercita atribuţiile ca urmare a pierderii calităţii de 
bază pentru care au fost desemnaţi în Comitetul Executiv, ei vor fi înlocuiţi în 
maximum 30 de zile de la data când respectivele funcţii au devenit vacante, 
conform prevederilor prezentului Statut. Noii membri ai Comitetului Executiv 
vor fi desemnaţi pentru o perioadă de timp echivalentă cu perioada de mandat 
neîndeplinită de către membrii pe care aceştia îi înlocuiesc. 
12 Mandatul în Comitetul Executiv încetează în următoarele situaţii: 
a) în cazul Preşedintelui FRF – prin încetarea mandatului de Preşedinte al 
FRF; 
b) în cazul celorlalţi membri ai Comitetului Executiv: 

i. prin încetarea calităţii de reprezentant al entităţii a cărei reprezentare o 
asigura la momentul alegerii în funcţia de membru al Comitetului 
Executiv sau ; 

ii. prin absenţa de la două şedinţe ale Comitetului Executiv în decursul 
unui an calendaristic, fără motive temeinice. În acest sens, prin absenţă 
se înţelege şi refuzul de a semna hotărârile Comitetului Executiv până 
la momentul începerii următoarei ședințe a acestui for. 
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Articolul 46 – Regulamentele elaborate de Comitetul Executiv 
 
 
 
TEXT NOU 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolul 46 – Regulamentele elaborate de Comitetul Executiv 
 
………………………………………. 
 
k) Codul de etică  
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolul 50 – Alegerea şi mandatul Preşedintelui FRF 
 
........................................................................................................ 
 
3Persoanele propuse pentru a candida la funcţia de Preşedinte al FRF 
trebuie să îndeplinească, cumulativ, la data depunerii dosarului de 
candidatură, următoarele condiţii: 
a) să depună cerere în scris privind candidatura sa; 
b) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; 
c) să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; 
d) să demonstreze că nu au suferit condamnări penale definitive 
privative de libertate, indiferent de modalitatea de executare a 
pedepsei. Dovada îndeplinirii acestei condiţii se face prin depunerea 
unui certificat de cazier judiciar eliberat cu cel mult 7 zile înainte de 
data depunerii dosarului de candidatură; 
e) să nu fi depăşit vârsta de 65 de ani; 
f) să facă dovada propunerii scrise din partea a cel puţin 5 membri 
afiliaţi; 
g) să depună în scris programul strategic privind organizarea şi 
dezvoltarea activităţii fotbalistice pe care îl preconizează respectivul 
candidat pentru perioada viitorului mandat de patru ani. 
Condiţiile prevăzute la lit. b) şi lit. d) de mai sus trebuie să fie 

Articolul 50 – Alegerea şi mandatul Preşedintelui FRF 
 
....................................................................................................... 
 
3Persoanele propuse pentru a candida la funcţia de Preşedinte al FRF trebuie 
să îndeplinească, cumulativ, la data depunerii dosarului de candidatură, 
următoarele condiţii: 
a) să depună cerere în scris privind candidatura sa; 
b) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; 
c) să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; 
d) să demonstreze că nu au suferit condamnări penale definitive privative de 
libertate, indiferent de modalitatea de executare a pedepsei. Dovada îndeplinirii 
acestei condiţii se face prin depunerea unui certificat de cazier judiciar eliberat 
cu cel mult 7 zile înainte de data depunerii dosarului de candidatură; 
e) să nu fi depăşit vârsta de 65 de ani; 
f) să facă dovada propunerii scrise din partea a cel puţin 5 membri afiliaţi; 
g) să depună în scris programul strategic privind organizarea şi dezvoltarea 
activităţii fotbalistice pe care îl preconizează respectivul candidat pentru 
perioada viitorului mandat de patru ani. 
h) a îndeplinit un rol activ în cadrul fotbalului asociație (ca jucător sau ca 
oficial în cadrul FRF/LPF/AJF/AMFB sau structuri sportive) pentru cel 
puțin 2 ani în ultimii 5 ani anteriori datei la care este propus ca și 
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îndeplinite pe toată durata exercitării mandatului. 
 
 
 
 

candidat. Dovada îndeplinirii acestei condiţii se face cu o declaraţie pe 
proprie răspundere, legalizată la notar; 
Condiţiile prevăzute la lit. b) şi lit. d) de mai sus trebuie să fie îndeplinite pe 
toată durata exercitării mandatului. 
 

Articolul 55 – Comisii federale 
 
Text nou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolul 55 – Comisii federale 
 
 
o) comisia pentru fotbalul profesionist – promovează și apără interesele 
fotbalului profesionist din România, respectiv ale cluburilor profesioniste, 
analizează principalele aspecte legate de fotbalul profesionist și 
formulează propuneri către FRF cu privire la dezvoltarea fotbalului 
profesionist 
 
p) comisia pentru fotbalul amator – promovează și apără interesele 
fotbalului amator din România, respectiv ale cluburilor ce desfășoară 
activitate de fotbal amator, analizează principalele aspecte legate de 
fotbalul amator și formulează propuneri către FRF cu privire la 
dezvoltarea fotbalului amator  
 
 

Articolul 63 – Surse de finanţare 
 
 
......................................................................... 
 
g) venituri din încasările realizate din pronosticurile sportive 
fotbalistice, ca urmare a utilizării de competiţii de gen pentru fotbal, 
organizate în campionatele naţionale din alte ţări, de federaţiile şi 
organismele sportive internaţionale, precum şi în “Cupa României” și 
SuperCupa României; 
 
....................................................................... 
 
 

Articolul 63 – Surse de finanţare 
 
.............................................................................. 
 
g) venituri din încasările nete realizate din pariuri și pronosticurile 
sportive, ca urmare a utilizării de competiţii de gen pentru ramura 
respectivă, organizate în campionatele naţionale din alte ţări, de 
federaţiile şi organismele sportive internaţionale și competiții de gen 
pentru ramura respectivă organizate la nivel național pe teritoriul 
României; 
 
................................................................................................. 
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Articolul 74 – Sancţiuni 
 
 
TEXT NOU 
 
 
 
 
 

Articolul 74 – Sancţiuni 
 
 
 
6 De asemenea, în cazul încălcării în mod repetat a dispozițiilor Codului de 
etică al FRF, Comisia de Disciplină și Etică, la sesizarea Secretarului 
General al FRF, poate decide retragerea facilităților viagere acordate 
membrilor de onoare. 
 

 

Notă:   

Cuvintele scrise îngroșat reprezintă completări/adăugiri 

Textele tăiate cu o linie reprezintă texte care se abrogă 


