OPIS DOCUMENTE LICENȚIERE SEZON 2018-2019
da
Cererea de licenţiere
Taxa de licenţiere
Contractul de confidenţialitate
CRITERII SPORTIVE
Art. 16 Programul de dezvoltare a sectorului de a juniorilor
(viza medicală juniori din vara 2017 şi iarna 2018 –
legitimația capitanului fiecărei echipe de juniori)
Art. 16bis Venituri din cedarea legitimării jucătorilor alocate
sectorului de juniori
Tabelul cu creanțele financiare rezultate din transferuri
Bugetul de venituri și cheltuieli sezon 2018-2019
Execuția bugetară pe anul 2017
Art. 17 Echipele de juniori (tabele și nr. legitimațiilor)
Art. 18 Asistenţa medicală pentru jucători (2 tabele cu jucătorii
seniori pentru controalele medicale din iulie 2017 şi ianuarie 2018)
Art. 19 Legitimarea jucătorilor (carnetul căpitanului echipelor
de juniori şi carnetele jucătorilor seniori conform tabelului
pentru controlul medical din ianuarie 2018)
Art. 20 Contractele scrise cu toţi jucătorii profesionişti
Art. 21 Probleme privind arbitrajul şi Legile jocului
(P.V. instruire 2018 şi dovadă CCA)
Art. 22 Promovare egalităţii rasiale (3 P.V. instruire 2017-2018)

CRITERII DE INFRASTRUCTURĂ
Art. 23 Contractul pentru dreptul de folosire al stadionului
Certificatul de securitate (valabil pentru sezonul 2018-2019)
Schița nocturnei (valabilă cel puțin până la 30.06.2019)

nu

Omologarea stadionului (pentru sezonul 2017-2018)
Art. 24 Contractul/ele pentru baza de antrenament a juniorilor
Art. 25 Schiţele de amplasament (minim 2 terenuri şi 1 sală jocuri)
Omologarea unui teren oficial pentru juniori

CRITERII DE PERSONAL ŞI ADMINISTRAȚIE
Art. 26 Secretariatul clubului (descriere, dotare)
Art. 27 Reprezentantul legal: (contractul şi fişa postului)
Art. 28 Responsabilul financiar: (contractul, calificarea şi
fişa postului)
Art. 29 Ofiţerul de presă: (contractul, calificarea, fişa postului şi
acreditarea FRF)
Art. 30 Medicul: (contractul, calificarea, fişa postului şi acreditarea)
Art. 31 Fizioterapeutul/Maseurul/Kinetoterapeutul: (contractul,
calificarea, fişa postului şi acreditarea)
Art. 32 Responsabilul cu securitatea: (contractul, calificarea,
fişa postului şi acreditarea)
Art. 33 Stewarzii şi contractul cu firma specializată de pază:
(lista celor 10 stewarzi)
Art. 34 Responsabilul pentru comunicarea cu suporterii:
(contractul şi fişa postului)
Art. 34bis Responsabilul cu accesul persoanelor cu dizabilități
(contractul şi fişa postului)
Art. 35 Antrenorul principal al primei echipe: (contractul,
calificarea UEFA PRO şi fişa postului)
Art. 36 Antrenorul secund al primei echipe: (contractul, calificarea,
UEFA A şi fişa postului)
Art. 37 Şeful programului de juniorilor: (contractul, calificarea
UEFA A şi fişa postului)
Art. 38 Antrenorii pentru juniori: (contracte, calificari şi fişe post)
2 antrenori cu licenţa UEFA A
4 antrenori cu licenţa UEFA B (numai pentru Liga I)

CRITERII JURIDICE
Art. 42 Declaraţia privind participarea la competiţiile naţionale
şi competiţiile de club UEFA (semnată cu cel mult 3 luni înainte
de data de 31 martie)
Convenţia arbitrală (semnată cu cel mult 3 luni înainte)
Procesul verbal al CD/CA privind analizare şi aprobarea
documentaţiei de licenţiere pentru sezonul 2018-2019
Art. 43 Informaţii juridice
Statutul / Actul constitutiv valabil la zi
Certificatul constator de la R.C. sau Jud. (valabil 15 zile)
Lista cu semnături
Certificatul de identitate sportivă
Certificatul fiscal
Confirmarea afilierii
Art. 44 Structura juridică a grupului şi persoana fizică care
deţine controlul final (diagrama aprobată de reprezentantul legal)
Informaţii pentru fiecare entitate din grup:
- denumirea persoanei juridice
- tipul de persoană juridică
- obiectul principal de activitate
- participaţia în procente a acţionarilor
- capitalul social
- total active
- total venituri
- total capitaluri proprii

CRITERII FINANCIARE
Art. 44 bis Entitatea care efectuează raportarea şi
perimetrul de raportare (diagrama aprobată)
Declarația conform art. 44 bis și 45

Art. 45 Situaţiile financiare anuale
Declaraţia conducerii
Raportul auditorului
Bilanţul (statutar)
Contul de profit şi pierderi (statutar)
Balanţa de verificare la 31.12.2017
Bilanţul (format UEFA)
Contul de profit şi pierderi (format UEFA)
Tabloul fluxului de trezorerie (format UEFA)
Notele explicative (format UEFA)
Raportul financiar al administratorilor (format UEFA)
Tabelul cu informaţii despre jucători
Art. 46 Lipsa datoriilor financiare restante din activitatea
de transfer a jucătorilor
Tabelul cu angajamente financiare
Tabelul cu creanţe financiare
Scrisoarea avocaţilor
Raportul auditorului
Art. 47 Lipsa datoriilor financiare restante către angajaţi
Tabelul cu angajaţii relevanţi
Scrisoarea avocaţilor
Raportul auditorului
Art. 47bis Lipsa datoriilor finanicare către asigurările sociale
/autorităţile fiscale
Tabel cu obligațiile fiscale
Scrisoarea avocaţilor
Raportul auditorului

Art. 49 Informaţiile financiare prognozate (numai pentru licența UEFA)
Contul de profit şi pierdere
Tabloul fluxului de trezorerie
Notele explicative cu ipoteze şi riscuri
Declaraţia conducerii
Verificarea indicatorilor financiari
Raportul auditorului, dacă este cazul

Data:_____________

Am primit,

Notă: Documentele constatate lipsă sau care vor fi solicitate de experți, precum și
Declarația conform art. 48 vor fi aduse prin delegat și distribuite fiecărui expert, cu
ocazia sigilării documentației finale care va fi înaintată Comisiei pentru acordarea
licenței cluburilor.
Documentele transmise în prealabil experților, electronic sau pe fax, nu vor fi
luate în considerare de experți dacă nu vor fi prezentate fizic de delegatul
care va sigila documentația.
IMPORTANT!
Cluburile care solicită licența UEFA vor sigila documentaţia pe data de 3 aprilie
2018.
Cluburile care solicită licența de Liga I vor sigila documentaţia pe data de 2 mai
2018.
CD-ul cu documentele conţinute de dosarele de licenţiere pentru criteriile
sportive, de infrastructură, de personal şi administraţie şi juridice va fi înmânat
managerului de licenţiere, la data sigilării dosarelor celor patru criterii de
licenţiere de Responsabilul cu obţinerea licenţei al clubului. CD-ul cu
documentele financiare va fi înmânat expertului financiar, la data sigilării
dosarului financiar de Responsabilul financiar al clubului.

