
     PROCEDURA 

privind  punerea în aplicare a dispozițiilor art.12.4.1 din Statutul FRF de către cluburile de drept public 

afiliate în prezent la Federația Română de Fotbal 

Având în vedere cerințele imperative formulate de FIFA și UEFA, preluate în  Statutul FRF 

aprobat de Adunarea Generală a FRF la data 9 mai 2011, privind interdicția cluburilor de drept public de 

a deține calitatea de membri afiliați ai FRF, cluburile de drept public afiliate în prezent la FRF urmează 

ca, până la data de 01.07.2012, să se organizeze în structuri sportive de drept privat. 

Procedura descrisă  mai jos urmărește realizarea acestui scop și se întemeiază pe următoarele 

considerente: 

a) Cluburile de drept public afiliate în prezent la FRF și-au dobândit dreptul de participare în 

competițiile organizate de FRF pe baza meritului sportiv, astfel că o continuare a participării 

este meritată și justificată; 

b) Legislația actuală nu prevede proceduri de transformare a persoanelor juridice de drept 

public în persoane juridice de drept privat; 

c) Ține de competența și interesul FRF să stabilească norme privind aplicarea concretă a 

prevederilor statutare, cu respectarea principiilor de sportivitate și  integritate a 

competițiilor . 

Față de cele de mai sus, propunem aprobarea următoarei proceduri de organizare a cluburilor 

de drept public în cluburi de drept privat: 

1. Cluburile sportive de drept public (înființate prin Hotărâri ale autorităților publice locale), 

afiliate în prezent la FRF, au obligația ca, până la data de 01.07.2012, să procedeze la 

transmiterea cu titlu gratuit dreptului  lor de participare în competiții unor cluburi sportive 

organizate ca persoane juridice de drept privat ( fără scop patrimonial sau societăți 

comerciale sportive pe acțiuni).  

2. Clubul sportiv de drept privat cesionar (căruia i se transmite gratuit  dreptul de participare în 

competiții a clubului de drept public)  trebuie să se afiliaze la FRF și să îndeplinească în mod 

cumulativ următoarele condiții: 

a) Să aibă prevăzut în mod explicit  în Statutul său faptul că a preluat dreptul de participare 

în competiții al clubului cedent pe baza hotărârii autorităților publice locale (anexată la 

statutul clubului), drept pe care se angajează că îl va folosi în conformitate cu Statutul și 

regulamentele FRF în vigoare; 

b) Să aibă sediul în aceeași localitate cu clubul cedent și să aibă între membrii fondatori 

(acționari)  un reprezentant al autorităților publice locale care au înființat clubul cedent 

(se va menționa în actul constitutiv, între altele, numele, prenumele și funcția deținută 

de persoana respectivă); 

c) Să se angajeze oficial, în scris, va prelua și executa orice debite provenite din activitatea 

fotbalistică, aflate în sarcina clubului de drept public cedent la data cesiunii. Astfel de 



debite sunt cele față de alte cluburi, față de jucători, antrenori, arbitri, agenți de 

jucători, ori debitele față de FRF/LPF/AJF. 

3. Toți jucătorii amatori  legitimați la clubul cedent  la data afilierii la FRF a clubului de drept 

privat  se legitimează la clubul cesionar, de drept, prin efectul aprobării afilierii, pe baza 

tabelelor întocmite de clubul în cauză. Jucătorii profesioniști legitimați la clubul de drept 

public cedent se legitimează la clubul de drept privat cesionar  pe baza contractelor 

încheiate cu acest club. Contractele încheiate de jucătorii în cauză cu clubul de drept public 

cedent încetează cu data afilierii la FRF a clubului de drept privat cesionar. 

4. Afilierea la FRF a clubului de drept privat cesionar se aprobă cu titlu provizoriu de Comitetul 

Executiv al FRF  pe baza avizului juridic emis de departamentul juridic al FRF și a existenței la 

dosarul de afiliere, între altele, a documentelor care probează îndeplinirea condițiilor 

arătate anterior la pct.1-2. Clubul de drept public cedent se dezafiliază de drept odată cu 

data afilierii clubului de drept public cesionar.  

5. Pentru anul competițional 2012/2013, sub sancțiunea decăderii din dreptul la acțiune, 

cluburile de drept privat cesionare pot solicita afilierea la FRF până la data de 1.07.2012.  

6. Cluburile de drept public afiliate la FRF  vor fi excluse din FRF și vor pierde calitatea de 

membru afiliat începând cu data de 01.07.2012. 

7. Cluburile de drept public care doresc să se organizeze potrivit procedurii de mai sus 

începând cu anul competițional 2011/2012 pot exercita acest drept până la data de 8 august 

2011. 

 

 

Secretar general, 

 

Adalbert Kassai 


