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Articolul 1 – Înființarea și funcționarea FRF
1

F RF este organizată și funcționează în conformitate cu dispozițiile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu
modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 26 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și
completările ulterioare, precum și ale celorlalte acte normative în vigoare care reglementează persoanele juridice de drept privat de
utilitate publică.

2

Activitatea F RF se desfășoară potrivit statutului și regulamentelor proprii, în condițiile legii.

3

Statutul și regulamentele F RF sunt elaborate în concordanță cu statutele și regulamentele F IFA și U E FA, în condițiile
legii.

Articolul 2 – Atribuțiile FRF
În scopul realizării obiectivelor sale, Federația Română de Fotbal îndeplinește următoarele atribuții principale:
a) elaborează strategia națională de dezvoltare a fotbalului asociație și controlează aplicarea acesteia de către membrii afiliați;
b) elaborează și adoptă regulamente și norme de organizare, tehnice, financiare și de asigurare materială pentru activitatea proprie
și activitatea fotbalistică în general;
c) stabilește calendarul sportiv anual în corelație cu programele de participare a echipelor naționale și de club, la competițiile
internaționale oficiale;
d) organizează activitățile, campionatele și competițiile oficiale de fotbal la nivel național, în baza regulamentelor și normelor
adoptate potrivit prezentului statut, și omologhează rezultatele acestora;
e) elaborează și realizează programele și planurile de pregătire și de participare a reprezentativelor naționale la competițiile
internaționale de fotbal;
f) colaborează cu Institutul Național de Cercetare pentru Sport și Institutul Național de Medicină Sportivă pentru sporirea
capacității de cuprindere și asigurare a asistenței metodico-științifice și medicale de specialitate la nivelul cluburilor și al echipelor
naționale de fotbal, potrivit evoluției și cerințelor specifice ale acestui sport, cu privire la selecția, formarea, pregătirea și
perfecționarea continuă a jucătorilor de fotbal, precum și pentru modernizarea metodelor de antrenament în consens cu standardele
atinse pe plan internațional;
g) colaborează cu M inisterului Tineretului și Sportului, cu M inisterul Educației, Cercetării și Tineretului și/sau cu
instituțiile de specialitate din structurile acestora pentru formarea și perfecționarea specialiștilor din domeniul fotbalului;
h) organizează activități de formare și/sau perfecționare, după caz, a specialiștilor din domeniu - antrenori, arbitri, cadre medicale,
observatori oficiali, alți tehnicieni care activează în fotbal;

i) organizează și coordonează întreaga activitate a arbitrilor de fotbal privind formarea, perfecționarea continuă, clasificarea și
promovarea acestora, pe baza unui regulament propriu de funcționare;
j) organizează competițiile oficiale internaționale de fotbal care au loc pe teritoriul României, cu avizul M inisterului Tineretului
și Sportului;
k) promovează măsuri pentru prevenirea, controlul și sancționarea folosirii substanțelor interzise și a metodelor neregulamentare
destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competițiilor organizate direct la
nivel național, în concordanță cu reglementările F IFA și U E FA, Comitetului Internațional Olimpic și Agenției Mondiale
Antidoping, precumși cu legislația internă în materie;
l) întreprinde măsuri pentru prevenirea și combaterea violenței la jocurile de fotbal, precumși pentru promovarea spiritului de fairplay și a toleranței în activitatea fotbalistică;
m) administrează și gestionează mijloacele financiare și materiale aflate în patrimoniu, în conformitate cu prevederile legale, precum
și ale statutului, regulamentelor și normelor proprii;
n) stabilește cuantumul cotizațiilor, taxelor, contribuțiilor și penalităților care se aplică în activitatea fotbalistică;
o) asigură mijloace financiare și materiale prin efort propriu, din activități nepatrimoniale specifice activității fotbalistice sau din
activități economice directe realizate în legătură cu scopul și obiectul de activitate al federației, organizate în unități proprii cu sau
fără personalitate juridică;
p) poate înființa societăți comerciale și/sau poate desfășura orice alte activități economice directe, dacă acestea au caracter
accesoriu și sunt în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice;
q) colaborează cu autoritățile administrației publice centrale și locale, precumși cu alți factori interesați, pentru dezvoltarea și/sau
modernizarea bazei materiale destinate practicării jocului de fotbal;
r) elaborează și editează publicații proprii privind activitatea fotbalistică;
s) organizează banca de date a F RF privind activitatea fotbalistică din România;
ș) exercită supravegherea, controlul și autoritatea disciplinară în domeniul său de activitate în termenii prevăzuți de Legea
educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, și potrivit statutului și regulamentelor proprii;
t) reprezintă, susține și apără interesele fotbalului românesc pe plan intern, în relațiile cu M inisterului Tineretului și
Sportului, Comitetul Olimpic Român, autoritățile administrației publice centrale și locale, cu alte instituții și organizații,
precumși pe plan internațional, în relațiile cu F IFA, U E FA, federațiile naționale de fotbal din alte ț ări sau alte foruri sportive
internaționale cu atribuții în domeniul fotbalului.

Articolul 3 – Regulamentele FRF
Federația Română de Fotbal elaborează în conformitate cu statutele și regulamentele F IFA
și U E FA, potrivit competențelor prezentului statut:
a) regulamentul de aplicare a statutului;
b) regulamentul de organizare a Adunării Generale F RF;
c) regulamentul de organizare a activității fotbalistice din România;
d) regulamentul fotbalului profesionist;
e) regulamentul disciplinar;
f) regulamentul privind statutul și transferul jucătorilor de fotbal;
g) regulamentul privind statutul antrenorului de fotbal, în condițiile legii;
h) regulamente privind organizarea și desfășurarea activității arbitrilor de fotbal,
observatorilor și însoțitorilor oficiali, precumși a agenților de jucători;
i) regulamentul de clasificare sportivă;
j) regulamentul intern al F R F, precumși regulamentele de organizare și funcționare ale
organelor și comisiilor federației;
k) regulamentele echipelor reprezentative de fotbal ale României;
l) norme de organizare, tehnice, financiare și de asigurare materială, pentru propria activitate sau cu caracter general obligatoriu
pentru activitatea fotbalistică;
m) alte regulamente sau normespecifice necesare pentru îndeplinirea scopului și obiectivelor prevăzute în prezentul statut.

Articolul 4 – Obligativitatea Statutului, regulamentelor și actelor normative FRF
1

Statutul, regulamentele, normele și hotărârile organelor F R F, sunt obligatorii pentru membrii afiliați și membrii acestora, precum
și pentru ligile profesioniste.
2

Membrii afiliați au obligația de a asigura respectarea de către proprii oficiali și a jucătorilor lor a statutului, regulamentelor,
normelor și hotărârilor F R F.

3

Membrii afiliați, au obligația de a-și adapta permanent statutele și regulamentele proprii astfel încât să fie în totală concordanță
cu statutul, regulamentele, normele și hotărârile F R F.
4

În situația în care un membru afiliat dorește să efectueze modificări sau completări la propriul statut, are obligația ca anterior
adoptării acestora, să solicite la F RF avizul de conformitate cu statutele, regulamentele, normele și hotărârile F R F.
5

Nerespectarea obligațiilor stipulate la alineatele precedente, poate determina sancționarea celor vinovați, de Comitetul Executiv
prin aplicarea uneia din sancțiunile prevăzute la art. 55din statutul F R F.

Articolul 5 – Membrii afiliați
Structurile sportive cu personalitate juridice care se pot afilia la F RF sunt: cluburile persoane juridice de drept privat, cluburile
profesioniste de fotbal, cluburile persoane juridice de drept public, unitățile de învăț ământ cu programsau profil sportiv, palatele și
cluburile copiilor și elevilor, ale căror echipe participă în competițiile organizate de F RF și/sau ligile profesioniste, precum și
asociațiile județene de fotbal și a municipiului București.

Articolul 6 – Procedura afilierii la FRF
1

O structura sportivă care dorește să devină membru F R F, va adresa secretariatului general al F RF ocerere-tip de afiliere în care
trebuie completate de solicitanți, sub sancțiunea nulității, toate datele menționate mai jos:
a) numărul de identificare al respectivei structuri sportive;
b) numărul și data emiterii Certificatului de identitate sportivă;
c) denumirea structurii sportive;
d) sediul (județul, localitatea, adresa oficială, telefon, fax, e-mail);
e) componența nominală a organelor de conducere și de administrare;
f) culorile (în cazul cluburilor);
g) reprezentanții legali/persoanele împuternicite să-i angajeze interesele cu specimene de semnături în original;
h) data completării, semnătura, ștampila.
2

La cererea de afiliere se atașează următoarele înscrisuri doveditoare:

A. În cazul structurilor sportive persoane juridice de drept privat:
a) actul constituirii și statutul, autentificate;

b) copie de pe hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de acordare a personalității juridice;
c) copie legalizată de pe Certificatul de identitate sportivă;
d) copie legalizată de pe Certificatul de înscriere în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial, în cazul
structurilor sportive persoane juridice fără scop patrimonial;
e) copie legalizată de pe Certificatul de înmatriculare în Registrul comerțului, în cazul structurilor sportive organizate ca societăți
comerciale sportive pe acțiuni;
f) dovada sediului;
g) dovada patrimoniului.
B. În cazul cluburilor sportive persoane juridice de drept public:
a) actul de dispoziție prin care au fost înființate și/sau organizate;
b) actul de dispoziție prin care este aprobat regulamentul de organizare și funcționare;
c) copie legalizată de pe Certificatul de identitate sportivă;
d) dovada sediului;
e) dovada patrimoniului.
C. În cazul unităților de învăț ământ cu programsau profil sportiv, precumși al palatelor și cluburilor copiilor și elevilor:
a) actul de dispoziție prin care au fost înființate;
b) actul de dispoziție, prin care se stabilește ca respectiva unitate de învăț ământ să desfășoare, pe lângă activitatea de
învăț ământ, și activități de selecție, pregătire și participare la sistemul competițional național de fotbal;
c) copie legalizată de pe Certificatul de identitate sportivă;
d) dovada sediului;
e) dovada patrimoniului.
3

Afilierea structurilor sportive la asociațiile județene de fotbal se va face în condițiile prevăzute în statutele acestora și ale
statutului F R F.

Articolul 7 – Raportul de afiliere
1

U lterior depunerii cererii de afiliere și a documentației aferente, secretarul general verifică corectitudinea datelor înscrise și
concordanța cu prevederile statutului, regulamentelor, normelor și hotărârilor F RF și întocmește un raport privind afilierea pentru
Comitetul Executiv.

2

În cazul în care, în urma analizei dosarului de afiliere, secretarul general constată că sunt necesare completări sau modificări ale
documentelor, va solicita structurii sportive în cauză completarea sau modificarea acestora.

Articolul 8 – Reafilierea
1

Structurile sportive, cu sau fără personalitate juridică, ale căror echipe de seniori, promovează din campionatul
județean/municipal într-un campionat național organizat de F R F, trebuie să se afilieze la F R F, pentru a participa la competiția
respectivă. Asociațiile sportive fără personalitate juridică aflate în această situație se pot afilia la F RF numai după
transformarea lor în cluburi sportive, în condițiile legii, și înscrierea în Registrul sportiv, ținut de M inisterul Tineretului și
Sportului.
2

Cluburile afiliate la F R F, ale căror echipe de seniori retrogradează în campionatul județean, trebuie să fie afiliate la asociația
județeană/municipală de fotbal competentă teritorial, pentru a avea drept de participare la competițiile județene.

Articolul 9 – Garantarea alegerilor libere
Membrii afiliați la F RF sunt obligați să garanteze desemnarea organelor lor de conducere prin alegeri libere. O prevedere în acest
sens trebuind să fie inclusă în statutul propriu al fiecărui membru afiliat. F RF nu va recunoaște un organ de conducere al unui
membru afiliat, inclusiv în cazul în care acesta are un caracter interimar, dacă nu a fost desemnat prin alegeri libere.

Articolul 10 – Comitetul Executiv
1

Prim-vicepreședintele F RF reprezentant al fotbalului profesionist este desemnat prin alegeri de Adunarea Generală a ligii.
M andatul său este pentru patru ani, dar numai dacă în această perioadă deține fără întrerupere funcția de președinte al L PF Liga I.

2

Vicepreședintele F RF reprezentant al fotbalului amator este desemnat prin alegeri de Adunarea Generală a asociațiilor județene
de fotbal și a M unicipiului București. Mandatul său este pentru patru ani, cu condiția ca în această perioadă să dețină fără
întrerupere funcția de președinte al A J F / A M F B.

3

Reprezentanții cluburilor din Liga I, Liga a 2-a și Liga a 3-a, cluburilor cu activitate exclusivă de copii și juniori participante la
campionatele naționale de juniori A si B, cluburilor cu activitate exclusivă de fotbal în sală participante la campionatele Ligilor I,
a 2-a și a 3-a de fotbal în sală, cluburilor cu activitate exclusivă de fotbal feminin și cluburilor cu activitate de fotbal pe plajă, sunt

desemnați prin alegeri de Adunările Generale ale acestora, dintre președinții respectivelor cluburi, și au mandate de câte doi ani
fiecare, cu condiția ca în această perioadă să dețină fără întrerupere funcția de președinte de club. Primul mandat de doi ani curge
de la data desfășurării Adunării Generale de alegeri a F R F.
În situația cluburilor cu mai multe echipe, persoana desemnată poate candida la funcția de membru în Comitetul Executiv ca
reprezentant al cluburilor din liga în care se află echipa de categorie superioară a clubului respectiv.
4

În situația constituirii ligii profesioniste de fotbal a cluburilor din Liga a 2-a și a ligii profesioniste de fotbal a cluburilor din Liga
a 3-a, președinții aleși de Adunările Generale ale acestora vor deveni membri ai Comitetului Executiv, în locul reprezentanților
cluburilor Ligilor a 2-a și a 3-a, după caz, cu un mandat pentru patru ani, dacă în această perioadă dețin fără întrerupere funcția
de președinte al L PF - Liga a 2-a, respectiv, de președinte al L PF - Liga a 3-a.

5

Alegerile pentru desemnarea vicepreședinților și membrilor Comitetului Executiv menționați la alin. (1), (2) și (3) de mai sus, se
desfășoară conformart. 37 alin. (3) din statutul F RF și în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul de organizare și
desfășurare a Adunării Generale a F R F.

Articolul 11 – Organizarea și funcționarea Comitetului Executiv
1

Comitetul Executiv este convocat de președinte, care prezidează ședințele. Convocarea se face în scris, cu minim5 zile înainte de
data ședinței. Dacă președintele este absent, înlocuitorul său de drept va fi unul dintre vicepreședinți, pe care președintele îl
desemnează.
2

Ordinea de zi și materialele care se dezbat în ședințele Comitetului Executiv se transmit membrilor acestuia cu cel puțin 3 zile
înainte de data ședinței.
Articolul 12 – Regulamentele adoptate de Comitetul Executiv
Regulamentele pe care le adoptă, modifică și completează Comitetul Executiv sunt:
a) regulamentul intern al F RF;

b) regulamentul de organizare a activității fotbalistice din România;
c) regulamentul fotbalului profesionist;
d) regulamentul disciplinar;
e) regulamentul privind statutul și transferul jucătorilor de fotbal;
f) regulamentul privind statutul antrenorului de fotbal;
g) regulamentul de clasificare sportivă;
h) regulamentul privind organizarea și desfășurarea activității arbitrilor de fotbal;

i) regulamentul privind organizarea și desfășurarea activității observatorilor oficiali la jocurile din cadrul competițiilor interne de
fotbal;
j) regulamentul privind activitatea însoțitorilor oficiali ai arbitrilor și observatorilor la jocurile din cadrul competițiilor interne de
fotbal;
k) regulamentul privind activitatea agenților de jucători;
l) regulamentele echipelor reprezentative ale României;
m) regulamentul deorganizareși funcționarea Comisiei deRecurs;
n) regulamentul Camerei Naționale de Soluționare a litigiilor.

Articolul 13 – Președintele FRF
1

Pentru alegerea președintelui F R F, numai membrii afiliați pot propune candidați. Propunerile se vor depune la secretariatul
general al F RF însoțite de acordul scris al candidatului, cu cel puțin 15 zile înainte de data la care este convocată Adunarea
Generală.

2

Fiecare propunere pentru funcția de președinte trebuie însoțită de programul strategic privind organizarea și dezvoltarea
activității fotbalistice pe care îl preconizează respectivul candidat pentru perioada viitorului mandat de patru ani, prezentat în
scris.

Articolul 14 – Directorul General
Directorul general are următoarele atribuții:
a) reprezintă și angajează legal Federația Română de Fotbal în relațiile cu autoritățile publice române, cu federațiile similare din
alte ț ări, cu F IFA și U E FA, cu alte foruri fotbalistice sau sportive internaționale, precum și cu persoanele juridice și fizice
române și străine, prin delegarea de competență a președintelui;
b) asigură relația cu mass-media și numește purtătorul de cuvânt al F RF;
c) participă, fără drept de vot, la toate ședințele Adunării Generale, Comitetului Executiv și Comitetului de urgență;
d) asigură aplicarea strategiilor și politicilor de dezvoltare a activității fotbalistice stabilite de Adunarea Generală;
e) organizează și conduce activitatea curentă a federației;
f) coordonează organizarea acțiunilor loturilor naționale și a altor evenimente sportive importante;
g) face propuneri Comitetului Executiv privind numirea antrenorilor principali ai loturilor reprezentative de fotbal;

h) numește și demite, în condițiile legii, conducerea Școlii federale de antrenori;
i) aprobă programele de activitate întocmite de către conducerea Școlii federale de antrenori;
j) selectează, angajează, promovează și concediază personalul salariat al federației, stabilește îndatoririle și responsabilitățile
acestuia, negociază contractele individuale de muncă și decide asupra salarizării personalului angajat;
k) angajează și concediază, cu avizul președintelui, trezorierul F RF;
l) decide în legătură cu relațiile de muncă dintre F RF și angajații acesteia;
m) elaborează organigrama și statul de funcții ale F RF;
n) propune Comitetului Executiv nivelul de salarizare a funcțiilor, normele financiare privind deplasarea persoanelor delegate în
țară și străinătate;
o) încheie acte juridice în numele și pe seama F R F, potrivit competențelor acordate prin prezentul statut și regulamentul intern al
F RF;
p) elaborează calendarul acțiunilor sportive interne și internaționale al F R F, în colaborare cu secretarul general;
q) propune programede dezvoltare a bazei materiale a F RF;
r) elaborează raportul de activitate anual al F R F, în colaborare cu secretarul general;
s) elaborează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli și proiectul planului anual de activitate ale F RF;
ș) gestionează politica financiară a federației și aprobă documentele primare care angajează patrimonial F RF;
t) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală, Comitetul Executiv sau președinte;
ț) poate delega atribuțiile sale unor persoane cu funcții executive din cadrul F R F.

Articolul 15 – Secretarul General
Secretarul general are următoarele atribuții:
a) asigură aplicarea strategiilor și politicilor de dezvoltare a activității fotbalistice stabilite de Adunarea Generală, referitoare la
competițiile pe care le coordonează;
b) participă, fără drept de vot, la toate ședințele Adunării Generale, Comitetului Executiv și Comitetului de urgență;
c) reprezintă și angajează legal Federația Română de Fotbal cu privire la organizarea și desfășurarea:
- competițiilor interne: Liga a 2-a și Liga a 3-a;

- competițiilor interne de juniori;
- competițiilor de fotbal în sală;
- fotbalului feminin;
- Cupei României/Supercupei României;
d) coordonează activitatea administrativă a comisiilor F RF;
e) sesizează comisiile F RF asupra soluționării cauzelor care aduc atingere intereselor și imaginii F RF;
f) încheie acte juridice în numele și pe seama federației, potrivit competențelor acordate prin prezentul statut și regulamentul intern
al F RF;
g) analizează periodic activitatea desfășurată în domeniile coordonate și întocmește proiecte ale unor reglementări F RF sau
propune măsuri pentru optimizarea programelor și planurilor F RF;
h) asigură redactarea proceselor verbale ale ședințelor Adunării Generale, Comitetului Executiv și ale Comitetului de U rgență;
i) asigură redactarea ordinii de zi, a convocării și a documentației aferente pentru Adunarea Generală, Comitetul Executiv și
Comitetul de U rgență;
j) asigură transmiterea către membrii afiliați a următoarelor documente:
- convocarea Adunării Generale;
- ordinea de zi a Adunării Generale și alte documente relevante;
- procesele verbale ale Adunării Generale;
k) asigură buna desfășurare a ședințelor Adunării Generale, Comitetului Executiv și a Comitetului de U rgență;
l) primește și verifică corectitudinea și legalitatea cererilor de afiliere și a documentației aferente și le prezintă Comitetului
Executiv;
m) întocmește un raport privind dosarul de afiliere pe care îl prezintă Comitetului Executiv;
n) deleagă observatorii oficiali la jocurile programate și face propuneri privind componența loturilor de observatori, pe categorii
competiționale;
o) asigură legătura funcțională cu L P F, A J F, A M F B și cluburile afiliate;
p) răspunde de realizarea programului competițional, a clasamentelor finale ale competițiilor organizate de F RF și a comunicatului
oficial anual al F RF privind rezultatele înregistrate în competițiile oficiale;

q) repartizează și, după caz, rezolvă corespondența adresată F RF și informează președintele cu privire la problemele importante
din sfera sa de atribuții;
r) face propuneri privind angajarea, promovarea și concedierea personalului din subordine;
s) conduce activitatea personalului salariat din subordine;
ș) primește și transmite Comitetului Executiv propunerile venite de la membrii afiliați, redactate conformprevederilor prezentului
statut;
t) elaborează calendarul acțiunilor sportive pe care le coordonează;
ț) elaborează raportul de activitate anual pentru domeniile coordonate;
u) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală, Comitetul Executiv sau președinte;
v) poate delega atribuțiile sale unor persoane cu funcții executive din cadrul F R F.

Articolul 16 - Personalul angajat al FRF
1

F RF are organigramă proprie, care se aprobă de Comitetul Executiv.

2

Fondurile aferente salarizării personalului federației se asigură din venituri proprii.

3

Personalul salariat al federației încheie contracte individuale de muncă cu directorul general.

Articolul 17 – Asociațiile Județene de Fotbal și a Municipiului București
1

Dobândirea personalității juridice se face în condițiile legii, ca asociații fără scop patrimonial.

2

Obiectivele, atribuțiile, drepturile și îndatoririle asociațiilor județene de fotbal și a M unicipiului București decurg din statutul
și regulamentele proprii, elaborate în concordanță cu statutul și regulamentele F R F.

3

Asociațiile județene de fotbal și a M unicipiului București îți desfășoară activitatea pe baza legii, statutului și regulamentelor
proprii, aprobate de Adunarea lor Generală sau Birou Executiv. Statutele lor se avizează de Comitetul Executiv al F R F.
4

Statutul, regulamentele, normele și hotărârile (deciziile) organelor asociațiilor județene de fotbal și a M unicipiului București
sunt obligatorii pentru membrii acestora.

Articolul 18 – Atribuțiile AJF și a Municipiului București
1

Membrii afiliați ai unei asociații județene de fotbal sunt reprezentați de aceasta, prin delegatul său cu drept de vot, în Adunarea
Generală a F R F.
2

Această prevedere nu se aplică în cazul cluburilor din Liga I, Liga a 2-a și Liga a 3-a, cluburilor cu activitate exclusivă de copii
și juniori participante la campionatele naționale de juniori A și B și cluburilor participante la campionatele Ligilor I, a 2-a și a 3a de fotbal în sală, care conformart. 25, alin. (1) din statutul F R F, sunt reprezentate direct în Adunarea Generală a F R F, prin
delegații lor cu drept de vot.
3

Conformlegii, direcțiile pentru sport județene recunosc și sprijină asociațiile județene de fotbal.

Articolul 19 – Bugetul anual de venituri și cheltuieli
1

Administrarea bugetului anual de venituri și cheltuieli se face astfel:

a) potrivit competențelor stabilite în statutul și în regulamentele F RF și în conformitate cu prevederile normelor proprii în materie
aprobate de Comitetul Executiv al F R F, pentru veniturile proprii;
b) potrivit condițiilor stabilite prin contractele încheiate între părți, pentru sumele acordate de organele administrației publice
centrale și locale pentru finanțarea programelor Federației Române de Fotbal, ca structură sportivă de drept privat fără scop
patrimonial, de utilitate publică.
2

Bugetul anual cuprinde la partea de venituri, după caz:

a) venituri proprii, precumși sumedestinate finanțării unor programesportive deutilitate publică;
b) sume acordate de organele administrației publice centrale și locale pentru finanțarea pe bază de programea Federației Române de
Fotbal, în calitatea sa legală de structură sportivă de drept privat, fără scop patrimonial, de utilitate publică;
c) alte surse.

Articolul 20 - Patrimoniul FRF
1

Dobândirea mijloacelor financiare și materiale ale federației, precumși administrarea acestora se fac în condițiile legii.

2

F RF are organisme proprii de administrare și gestionare a bugetului și patrimoniului, constituite conform legii, precum și
statutului și regulamentelor proprii.
3

F RF poate efectua, cu mijloace auto proprii, transportul echipelor naționale de fotbal care se deplasează în țară și peste hotare la
competiții și/sau cantonamente de pregătire, precumși al reprezentanților federației participanți la reuniunile internaționale.

4

F RF se supune verificărilor financiare potrivit legilor în vigoare ale statului român și statutului propriu.

Articolul 21 – Finanțarea unor competiții internaționale
1

Pentru fiecare ediție a Campionatelor Mondiale, a Campionatelor Europene și a Jocurilor Olimpice la care participă
reprezentativele de fotbal ale României, Comitetul Executiv aprobă regulamentele și clauzele contractuale ale acestora, în care sunt
stipulate drepturile de ordin financiar și material, precum și obligațiile jucătorilor, antrenorilor, medicului, masorilor și celorlalți
tehnicieni și specialiști ai celor două echipe naționale, pe de oparte, și F R F, pe de altă parte.

2

Acceptarea regulamentelor și clauzelor contractuale se face prin semnarea acestora de către fiecare jucător convocat la respectivele
echipe reprezentative ale României.

Articolul 22 – Cotizație anuală, taxe, penalități sportive
1

Un membru afiliat trebuie să achite cotizația anuală, pentru anul în cursul căruia a fost admis. Plata cotizației trebuie efectuată
în termen de 30dezile de la data admiterii ca membru al F RF de Adunarea Generală.

2

Un membru afiliat care nu și-a achitat cotizația până la data de 1aprilie a fiecărui an este suspendat de Comitetul Executiv, ceea
ce determină ridicarea dreptului de participare în competiții, precumși a dreptului de reprezentare în organele F R F. După plata
cotizației, membrul afiliat în cauză își reintră imediat în drepturile sale.
3

F RF este în drept să perceapă taxe, contribuții și penalități sportive specifice activității fotbalistice, pentru membrii afiliați,
jucători și oficiali, potrivit statutului, regulamentelor și normelor aprobate de Adunarea Generală a federației.

Articolul 23 – Competiții interne
1

Comitetul Executiv adoptă regulamentele care stabilesc condițiile de participare și de organizare a competițiilor F R F.

2

Membrii afiliați se angajează, prin înscrierea la respectivele competiții, să respecte regulamentele acestora, precumși alte decizii
ale organelor competente ale F R F.

3

Pentru participarea jucătorilor de fotbal legitimați la antrenamente și competiții, este obligatoriu avizul medical, eliberat numai de
unitățile de medicină sportivă.

4

Ligile profesioniste, asociațiile județene, a M unicipiului București și cluburile de fotbal vor insera în statutele proprii
dispoziții referitoare la interzicerea substanțelor și metodelor care sporesc în modartificial performanțele sportive.

Articolul 24 – Licențierea cluburilor
1

Participarea unui club membru afiliat al F RF la campionatele naționale organizate de ligile profesioniste și la competițiile
U E FA intercluburi, este condiționată de acordarea licenței de Federația Română de Fotbal.
2

Procedura de acordare a licenței, precum și criteriile ce trebuie îndeplinite de clubul membru afiliat al F RF sunt prevăzute în
regulamentul național de acordare a licenței cluburilor, aprobat de Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal, pentru
campionatele naționale, și de organismul executiv al U E FA, pentru competițiile europene intercluburi.

Articolul 25 - Supraveghere și control
1

Supravegherea și controlul exercitate în condițiile legii de M inisterul Tineretului și Sportului, nu pot substitui controlul
propriu instituit de Federația Română de Fotbal, potrivit statutului F RF și regulamentelor proprii, de asociațiile județene de
fotbal și a M unicipiului București, de cluburile de fotbal și cluburile și asociațiile sportive cu secții de fotbal, precumși de ligile
profesioniste de fotbal și cluburile de fotbal profesioniste, corespunzător statutelor și regulamentelor proprii.
2

Controlul financiar al structurilor sportive mai sus menționate revine comisiilor de cenzori, potrivit competențelor stabilite în
statutele și regulamentele acestora și M inisterului Tineretului și Sportului, dacă finanțarea se face pe bază de programe cu
fonduri de la bugetul de stat.

Articolul 26 – Autoritatea disciplinară
1

Autoritatea disciplinară în activitatea fotbalistică se exercită deplin și legitimpotrivit:

a) competențelor date de lege pentru exercitarea dreptului de supraveghere și control al structurilor din activitatea fotbalistică de
M inisterul Tineretului și Sportului;
b) statutelor și regulamentelor Federației Române de Fotbal, ale asociațiilor județene de fotbal și a M unicipiului București și ale
ligilor profesioniste de fotbal.
2

Asociațiile J udețene de Fotbal și a M unicipiului București, precum și ligile profesioniste de fotbal constituite pe niveluri
competiționale își vor prevedea modalitățile de exercitare a autorității disciplinare în statutele și regulamentele proprii, în raport cu
competențele delegate prin statutul și regulamentele F RF și cu jurisdicția lor.
3

Modalitatea deexercitare a autorității disciplinare se realizează prin:

a) un sistemcoerent de sancțiuni, corespunzător activității fotbalistice, gradat, în funcție de gravitatea faptelor;
b) diferențierea graduală a faptelor, aplicarea sancțiunilor, excluderea posibilității dublei sancțiuni pentru aceeași faptă,
excluderea retroactivității în aplicarea sancțiunilor, interdicția de a da sancțiuni pentru fapte săvârșite anterior momentului
comiterii faptei în cauză;

c) cauze sau împrejurări care scutesc, atenuează sau agravează răspunderea făptuitorului și cerințele pentru stingerea sau
suspendarea sancțiunii;
d) competențele privind cercetarea faptei, determinarea și aplicarea sancțiunii;
e) garantarea dreptului la apărare, stabilind căile de atac împotriva sancțiunilor aplicate.

Articolul 27 – Sancțiuni
1

Membrii afiliați, oficialii și jucătorii de fotbal pot fi sancționați pentru nerespectarea statutului, regulamentelor, hotărârilor și
deciziilor F R F, în funcție de natura și gravitatea abaterilor.
2

Comitetul Executiv al F RF elaborează Regulamentul disciplinar cuprinzând abaterile și sancțiunile disciplinare, instanțele
disciplinare ale federației și competențele lor, procedura disciplinară, modul de soluționare a cauzelor și adoptarea hotărârilor sau
deciziilor de sancționare a celor vinovați.

Articolul 28 – Persona non grata
La propunerea Comitetului Executiv, Adunarea Generală a F RF poate hotărî, cu efect imediat și consecințele prevăzute în
Regulamentul disciplinar, declararea unui oficial “persona non grata” – persoană neagreată în structurile fotbalului - în situația în
care acesta încalcă grav statutul și regulamentele F RF sau, prin comportamentul său ofensator, faptele și acțiunile întreprinse
aduc atingere imaginii și prestigiului Federației Române de Fotbal, fotbalului românesc în general.

Articolul 29 – Litigii
1

Pentru a asigura punerea în aplicare a prevederilor art. 57 alin. (1) din statut, cluburile trebuie să introducă în propriile statute
dispoziții conform cărora ele și membrii lor, mai puțin jucătorii și antrenorii, își asumă obligația de a nu recurge la instanțele de
drept comun pentru soluționarea litigiilor și de a supune oricare dintre aceste litigii jurisdicției A J F,A M F B, L PF sau F R F,
după caz, și, numai după epuizarea tuturor căilor de jurisdicție sportivă pe plan național, să apeleze la jurisdicția prevăzută în
statutul F IFA, în condițiile art. 57alin. (2) din statutul F R F.
2

Deciziile luate de organele de jurisdicție ale F R F, rămase definitive, sunt executorii pentru membrii afiliați, membrii acestora și
oricare părți ale unui litigiu, care trebuie să se conformeze acestora, în caz contrar fiind aplicabile sancțiunile prevăzute de statutul
F RF la art.18, alin. (1), lit. b - pentru membrii afiliați, și de art. 55, alin. (2), pentru persoanele fizice. Aceleași obligații revin și
ligilor profesioniste de fotbal constituite pe niveluri competiționale.

Articolul 30 – Cauze cu caracter național și cauze cu caracter internațional
1

Prin cauză cu caracter național se înțelege orice cauză disciplinară, litigiu sau sesizare în care sunt angrenate persoane fizice sau
juridice române.
2

Prin cauză cu caracter internațional se înțelege orice cauză disciplinară, litigiu sau sesizare în care cel puțin una din părți este o
persoană fizică sau juridică străină.

