
PROPUNERI 

PRIVIND COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA ROAF 

2015 

 

Notă: cu caracter bold sunt evidențiate completările și modificările iar textele propuse 

pentru abrogare sunt tăiate cu o linie. 

Art. / alin. TEXT ACTUAL TEXT PROPUS OBSERVAȚII 

Art. 1 alin 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

- Cluburile centrelor regionale de 

excelenta care participă în 

competiţiile organizate de 

FRF/AJF/AMFB trebuie să fie 

afiliate atât la FRF cât şi la 

AJF/AMFB, exercitându-şi 

drepturile şi obligaţiile prevăzute 

prin regulamente pentru 

cluburile participante în 

competițiile organizate de 

FRF/AJF/AMFB. 

Propunere de 

adaugare a acestui 

articol in urma 

necesitatii 

reglementării in ROAF 

a statutului centrelor 

regionale de 

excelenta. 

PFC 

Art. 1 alin. 8 lit. 

a) 

8 lit. a) Odată cu cererea de 

afiliere se depun următoarele 

documente: a) actul de 

constituire şi statutul 

autentificate de notarul public 

sau atestate de avocat, în 

original sau copie legalizată; 

8 lit. a) Odată cu cererea de 

afiliere se depun următoarele 

documente: a) actul de 

constituire şi statutul 

autentificate de notarul public 

sau atestate de avocat, în 

original sau copie legalizată; 

Pentru corelare cu 

prevederile art.14 alin. 

2 din Statutul FRF 

2014 care stipulează 

faptul că statutul și 

regulamentul structurii 

sportive care dorește 

să se afilieze la FRF, 

valabile din punct de 

vedere juridic, vor fi 

depuse în copie. 

Art. 1 alin. 15 Art. 1.15 Anual, înaintea 

începerii sezonului 

competiţional, până la data de 

15 iulie, odată cu cererea de 

înscriere în competiţie, 

membrii afiliaţi sunt obligaţi să 

transmită FRF formularul de 

actualizare a datelor de 

identificare şi informaţiilor 

privind situaţia juridică şi 

organizarea clubului, însoţit de 

documente justificative. 

Formularul se găseşte pe site-

ul FRF. 

Art. 1.15 Bianual, înaintea 

începerii sezonului 

competiţional, până la data de 

15 august, odată cu cererea de 

înscriere în competiţie, precum 

și până la 15 februarie, membrii 

afiliaţi sunt obligaţi să transmită 

FRF formularul de actualizare a 

datelor de identificare şi 

informaţiilor privind situaţia 

juridică şi organizarea clubului, 

însoţit de documente 

justificative. Formularul se 

găseşte pe site-ul FRF. 

Propunere Licentiere 



Art. 1 alin. 16 Nerespectarea obligaţiilor 

arătate la alin. 11 și 15 atrage 

sancţionarea clubului cu 

penalitate sportivă cuprinsă 

între 5.000 – 10.000 lei. 

Nerespectarea obligaţiilor 

arătate la alin. 11 și 15 atrage 

sancţionarea clubului cu 

penalitate financiară cuprinsă 

între 5.000 – 10.000 lei. 

Propunere Licentiere 

Art. 3 Lit. c) nouă c)În timpul unui an 

competițional un oficial aflat 

într-o funcție care-i permite 

exercitarea unei influențe 

asupra hotărârilor clubului 

(spre exemplu: președinte, 

manager, director executiv, 

etc) nu-și poate desfășura 

activitatea la mai mult de două 

cluburi din același nivel 

competițional; 

 

Propunere LPF 

Art. 4 alin 4.1 

 

- Cluburile sportive ale centrelor 

regionale de excelenta nu au 

drept de a promova/retrograda 

in ligile superioare/inferioare. 

În situația în care o echipă a 

cluburilor respective încheie 

sezonul competițional pe o 

poziție 

promovabilă/retrogradabilă, 

urmează a promova/retrograda 

echipa clasată pe locul următor.  

Propunere de 

adaugare a acestui 

articol in urma 

necesitatii 

reglementarii in ROAF 

a statutului centrelor 

regionale de 

excelenta. 

PFC 

Art. 11 alin. 1 Prevedere nouă h) echipele cluburilor aferente 

centrelor regionale de excelență 

evoluează în zilele de vineri și 

sâmbătă; 

 

Art. 12 alin. 2 Prevedere nouă 2.3 

În cazul în care cluburile 

aferente centrelor regionale de 

excelență au 4 sau mai mulți 

jucători convocați la echipele 

naționale, în scopul susținerii 

unor jocuri oficiale sau amicale, 

jocurile programate în cadrul 

competițiilor naționale/județene, 

la care participă aceste cluburi, 

vor fi amânate la o dată 

PFC 



ulterioară stabilită de FRF și care 

va fi corelată cu calendarul 

internațional si intern, dar nu 

mai târziu de finalul sezonului 

competițional regulat.  

Art. 18 alin 3.1 - Centrele regionale de excelenta 

nu se pot retrage sau renunta la 

participarea in competiția în care 

au fost incadrate. 

Propunere de 

adaugare a acestui 

articol in urma 

necesitatii 

reglementarii in ROAF 

a statutului centrelor 

regionale de 

excelenta. 

PFC 

Art. 66 alin 1.1 - Centrele regionale de excelenta  

vor pune la dispoziţia FRF 

jucătorii selecţionaţi în echipele 

naţionale şi se vor ocupa de 

buna lor pregătire pentru a se 

prezenta la echipele 

 epresentative în condiţii 

optime. În caz contrar se vor lua 

măsuri de sancţionare a celor 

vinovaţi, în conformitate cu 

prevederile regulamentare.  

 

Propunere de 

adaugare a acestui 

articol in urma 

necesitatii 

reglementarii in ROAF 

a statutului centrelor 

regionale de 

excelenta. 

PFC 

Art. 68 alin. (1) 

și (2) 

1 Cluburile de drept privat, 

participante la campionatele 

naționale de seniori care au 

obținut dreptul de participare 

în competiție prin cesionarea 

acestuia de la cluburile de 

drept public, pot cesiona 

dreptul de participare în 

competiție pentru sezonul 

2014-2015, cu titlu gratuit și 

definitiv, exclusiv cluburilor de 

drept public care au deținut 

dreptul de participare în 

competiție, la data cesionării 

acestuia către cluburile de 

drept privat respective.  

2 Termenul limită pentru 

aprobarea cesiunii, dezafilierea 

cluburilor de drept privat 

cedente și afilierea cluburilor 

de drept public cesionare, este 

data de 7 august 2014. 

1 Cluburile de drept privat, 

participante la campionatele 

naționale de seniori care au 

obținut dreptul de participare în 

competiție prin cesionarea 

acestuia de la cluburile de drept 

public, pot cesiona dreptul de 

participare în competiție pentru 

sezonul 2015-2016, cu titlu 

gratuit și definitiv, exclusiv 

cluburilor de drept public care au 

deținut dreptul de participare în 

competiție, la data cesionării 

acestuia către cluburile de drept 

privat respective.  

2 Termenul limită pentru 

aprobarea cesiunii, dezafilierea 

cluburilor de drept privat 

cedente și afilierea cluburilor de 

drept public cesionare, este data 

de 7 august 2015. 

 

 


