
ETAPELE ȘI TERMENELE RELEVANTE ALE PROCESULUI DE LICENȚIERE A 

CLUBURILOR PENTRU SEZONUL 2017-2018 

PERIOADA/DATA LICENȚIERE DETALII ACTIVITATE 

Sept. – oct. 2016 Redactarea și aprobarea regulamentelor 

31 octombrie 2016 Transmiterea regulamentelor la UEFA 

Oct. – nov. 2016 Acreditarea firmelor de audit 

Decembrie 2016 
Seminar anual de prezentare a noutăților regulamentelor 

aplicabile 

Dec. 2016 – ian. 2017 Redactarea formularelor pentru licențiere 

16 ianuarie 2017 Declarația și Obiectivele procesului de licențiere 

Februarie 2017 
Al doilea seminar de pregătire a cluburilor pentru 

procesul de licențiere 

31 martie 2017 Depunerea cererii  și a documentației de licențiere 

3 apr. 2017 – licență UEFA                  

2 mai 2017 – licență Liga I 
Depunerea Declarației de exactitate și exhaustivitate 

31 martie 2017 – licență UEFA                 

30 aprilie 2017 – licență Liga I 

Termenul-limită pentru achitarea datoriilor restante 

înregistrate la 31 decembrie 

31 mar.- 6 apr. 2017 –  licență UEFA       

31 mar.- 4 mai 2017 –  licență Liga I 

Perioada de evaluare a documentației de experții 

Administrației de licențiere 

10 aprilie 2017 – licență UEFA  

8 mai 2017 – licență Liga I 

Termenele-limită pentru transmiterea raportului final al 

managerului către Comisia de licențiere – instanța de 

fond 

10 - 14 apr. 2017 –  licență UEFA              

8 - 19 mai 2017 –  licență Liga I 

Luarea deciziilor de Comisia de licențiere – instanța de 

fond 

14 - 18 apr. 2017 –  licență UEFA           

 19 - 23 mai 2017 – licență Liga I 
Perioada de apel 5 zile 

19 - 21 apr. 2017 – licență  UEFA          

24 - 26 mai 2017 – licență Liga I 
Luarea deciziilor de Comisia de apel 

21 apr. - 30 apr. 2017 –  licență UEFA     

26 mai - 15 iun. 2017 – licență Liga I 

Perioada de recurs la TAS: 10 zile pentru Licență UEFA 

și 21 zile pentru Licență de Liga I 

31 mai 2017 – licență UEFA 

30 nov. 2017 – licență Liga I 
Termenele-limită pentru luarea deciziei de către TAS  

 

ETAPELE ȘI TERMENELE RELEVANTE ALE PROCESULUI DE MONITORIZARE 

FINANCIARĂ A CLUBURILOR PENTRU SEZONUL 2017-2018 

PERIOADA/DATA 

MONITORIZARE 

 

DETALII ACTIVITATE 

 

Iunie 2017 Seminar de pregătire cluburi 

Iunie 2017 Redactare formulare monitorizare 

30 iunie 2017                                        

30 septembrie 2017                             

30 noiembrie 2017 

Termenele-limită pentru achitarea datoriilor restante 

înregistrate la 30  iunie 

15 iulie 2017 Depunerea documentației de monitorizare la 30 iunie 

15 iulie 2017 Transmiterea informațiilor privind pragul de rentabilitate  

15 iul. – 15 aug. 2017 
Perioada de evaluare a documentației de expertul financiar al 

Administrației de monitorizare 

20 august 2017 
Mangerul de monitorizare transmite inștiințare clubului dacă 

a fost încălcată sau nu cerința privind pragul de rentabilitate  

20 aug. – 24 aug. 2017 

Perioada în care clubul își poate spune punctul de vedere, în 

scris, cu privire la concluziile managerului de monitorizare 

că a fost încălcată cerința privind pragul de rentabilitate 



24 august 2017 
Mangerul de monitorizare transmite înștiințarea clubului 

dacă a încălcat sau nu fair play-ul financiar 

24 aug. – 28 aug. 2017 

Perioada în care clubul își poate spune punctul de vedere, în 

scris, cu privire la concluziile managerului de monitorizare 

că au fost încălcate cerințele de fair play financiar 

31 august 2017 Decizia finală privind încălcarea pragului de rentabilitate 

31 august 2017 
Decizia finală privind continuarea monitorizării la 30 

septembrie 

15 octombrie 2017 Depunerea documentației de monitorizare la 30 septembrie 

15 – 31 octombrie 2017 
Perioada de evaluare a documentației de expertul financiar al 

Administrației de monitorizare 

5 noiembrie 2017 

Managerul de monitorizare înștiințează clubul că s-a încheiat 

monitorizarea, dacă toate datoriile înregistrate la 30 iunie au 

fost achitate până la 30 septembrie 

5 decembrie 2017 
Termnul-limită pentru prezentarea dovezilor de plată a 

datoriilor restante înregistrate la 30 septembrie  

5 – 9 decembrie 2017 
Perioada de evaluare a documentelor justificative  de 

expertul financiar al Administrației de monitorizare 

14 decembrie 2017 

Managerul de monitorizare înștiințează clubul că s-a încheiat 

monitorizarea, dacă toate datoriile înregistrate la 30 iunie au 

fost achitate până la 30 noiembrie 

11 decembrie 2017 
Termenul-limită pentru transmiterea sesizării managerului 

către Comisia de licențiere – instanța de fond 

11 – 15 decembrie 2017 Luarea deciziilor de Comisia de licențiere – instanța de fond 

15 – 19 decembrie 2017 Perioada de apel 5 zile 

20 – 22 decembrie 2017 Luarea deciziilor de Comisia de apel 

22 decembrie 2017 – 11 ianuarie 

2018 
Perioada de recurs la TAS 21 zile  

25 februarie 2018 Termen-limită pentru luarea decizie de către TAS 

 

 

30 ianuarie 2017      

 

Administrația de licențiere și monitorizare    


