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Federaţia Română de Fotbal 

Comitetul de urgenţă 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 16 

 DIN DATA DE  1 AUGUST 2014 

 

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 36 din Statutul Federaţiei Române de Fotbal, Comitetul de 

urgenţă compus din Răzvan BURLEANU - Preşedinte FRF, IORGULESCU Gino – Prim-

vicepreşedinte FRF, Octavian GOGA – Vicepreşedinte FRF, cu unanimitate de voturi: 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

1. Aprobă solicitările SC Fotbal Club Steaua București SA (Anexa nr. 1) și Ligii 

Profesioniste de Fotbal (Anexa nr. 6) privind completarea art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul Disciplinar al FRF astfel: 

 

“Articolul 41 – Executarea suspendărilor 

 

1. Suspendarea persoanelor fizice, jucători sau oficiali (alta decât cea pentru cartonaşe 

galbene) se execută începând cu primul joc oficial, desfăşurat după luarea hotărârii, 

respectiv, după eliminarea din teren, în calcul intrând etapele de campionat, jocurile 

din Cupa României, Cupa Ligii și Supercupa României, după caz, cu următoarele 

precizări: 

……………………………………………………..” 
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2. Aprobă solicitarea AFAN (Anexa nr. 2) cu privire la modificarea art. 42.6.2 lit. d din 

Regulamentul Disciplinar al FRF, aceasta urmând a avea următorul text: 

 

“d) hotărârea de sancționare se ia, în termen de 7 zile de la data audierii, cu 

majoritatea absolută a voturilor membrilor Consiliului Director/Consiliului de 

Administrație, se motivează în fapt și în drept și se comunică jucătorului în 

maxim 7 zile de la adoptarea acesteia.” 

 

3. Aprobă solicitarea AJF Brașov (Anexa nr. 3) cu privire la modificarea art. 45 alin. 9 

din Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice în sensul că “fetele se pot 

legitima la vârsta de 7 ani.” 

 

4. Aprobă solicitarea AJF BRAȘOV (Anexa nr. 4) cu privire la corelarea dispozițiilor 

art. 48 alin. 3 din Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice cu prevederile 

art. 86 alin. 10.2 din Regulamentul Disciplinar, art. 48 alin. 3 din Regulamentul de 

Organizare a Activității Fotbalistice urmând a avea următorul conținut: 

“Jucătorii juniori, cu excepția portarului, pot participa la două jocuri oficiale 

consecutive numai dacă între ele există un interval de minim 36 de ore. Această 

dispoziție nu se aplică în cazul turneelor finale ale competițiilor de juniori.” 

 

5. Aprobă referatul (Anexa nr. 5) domnului Sorin COJOCARU, Responsabil de Ordine 

și Siguranță al FRF cu privire la modificarea art. 39 alin. 4 din Regulamentul de 

Organizare a Activității Fotbalistice, astfel: 

“……Prin excepție, cluburile promovate prima dată în Liga I pot beneficia de o 

perioadă de grație, până la terminarea anului competițional respectiv, pentru a-și 

moderniza propriul stadion și a-l aduce la standardele necesare.” 

 

6. Aprobă referatul (Anexa nr. 5) domnului Sorin COJOCARU, Responsabil de Ordine 

și Siguranță al FRF cu privire la introducerea în cuprinsul art. 39 a unui nou alineat -

alin. 4bis, acesta urmând a avea următorul conținut: 

“Pentru cluburile din Liga a 2-a și Liga a 3-a, stadioanele trebuie să corespundă 

condițiilor de categoria a II-a, respective de categoria I din Regulamentul UEFA 

privind infrastructura stadioanelor – ediția 2010 și normelor de ordine și 

siguranță prevăzute de Legea nr. 4/2008, completată cu Legea nr. 10/2012. Prin 

excepție, cluburile promovate prima dată în Liga a 2-a, respectiv în Liga a 3-a 

pot beneficia de o perioadă de grație de trei ani competiționali pentru a-și 

moderniza propriul stadion și a-l aduce la standardele necesare.” 

 

7. Dispune îndreptarea erorilor materiale strecurate în cuprinsul Regulamentului privind 

Statutul și Transferul Jucătorilor, astfel: 

 

 Art. 18.16 -  “ O cerere de denunțare unilaterală a contractului în condițiile 

art. 18.10 lit. a teza I și lit. b teza a II-a poate fi introdusă numai în termen de 

15 zile după desfășurarea ultimului joc oficial al anului competițional la care a 

participat echipa clubului la care jucătorul este legitimat, cu excepția situației 
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în care părțile au prevăzut altfel în contract, situație în care cererea se poate 

depune în tot cursul sezonului competițional.”; 

 Art. 21.2.9 – “ În cazul în care, în perioada cuprinsă între data schimbării 

statutului şi împlinirea vârstei de 23 de ani, jucătorul respectiv s-a transferat 

cu titlu definitiv sau temporar ori a fost legitimat la un alt club de categorie 

superioară, acest ultim club va fi obligat la plata compensaţiei de formare, în 

cuantumul corespunzător categoriei competiţionale, cea mai ridicată, a echipei 

de seniori a clubului respectiv, din care se va deduce suma deja plătită în 

condiţiile alin. 2.7, respectiv suma care ar fi trebuit să fie plătită de clubul 

care a schimbat statutul jucătorului.” 

 Art. 21.2.11 – “Sumele prevăzute la alin. 2.7 și 2.10 sunt plătibile pentru 

perioada cât jucătorii au fost legitimați ca amatori la clubul/cluburile 

respective și au avut vârsta de 12 – 22 ani împliniți. Pentru perioada 8 – 11 ani 

aceste sume se reduc cu 25%.” 

 Art. 39 alin. 2 lit. c – se abrogă 

 

8. Ia act de solicitarea AJF Brașov (Anexa nr. 3) și dispune modificarea art. 17.5 din 

Regulamentul privind Statutul și Transferul Jucătorilor de Fotbal astfel: 

“Licențele de jucător profesionist eliberate de forurile competente până la intrarea în 

vigoare a prezentului regulament își păstrează valabilitatea până la data de 30 iunie 

2011. Până la această dată, Cluburile sunt obligate să obțină licențe pentru toți 

jucătorii lor profesioniști în condițiile prevăzute de prezentul regulament.” 

 

9. Prezenta Decizie intră în vigoare începând cu data adoptării şi va fi comunicată 

Unităților de management competente ale FRF pentru a fi pusă în aplicare. 

 


