Seminar de pregătire a procesului de licențiere
pentru sezonul 2017-2018
8 decembrie 2016
Prezentare: Viorel Duru – manager licenţiere

Rezultatele procesului de licențiere pentru sezonul 2017-2018

 Au solicitat licență un număr de 20 de cluburi, dintre care 14 din Liga I și 6
din Liga a 2-a

 Au fost acordate 20 de licențe pentru participarea la campionatul Ligii I și 8
licențe pentru participarea la competițiile de club UEFA
 A fost respinsă cererea de acordare a licenței UEFA clubului Dinamo 1948
SA

Rezultatele procesului de licențiere pentru sezonul 2017-2018

 Motivul refuzării licenței UEFA clubului Dinamo 1948 SA a fost ieșirea din
insolvență în interiorul perioadei de 12 luni anterioare începerii sezonului
pentru care a solicitat licența
 Cluburile au raportat un număr de 30 de litigii în 2016, față de 80 de litigii
în 2015
 Datoriile raportate de cluburile participante în Liga I în sezonul aflat în
desfășurare au fost la 31 decembrie 2015 de mil 60,7 lei, iar la 30 iunie
2016 cluburile au raportat datorii de 55,4 mil lei

Obiectivele generale ale procesului de licențiere pentru sezonul
2017-2018

 Obținerea licenței de Liga I fără sancțiuni: din 20 de cluburi licențiate de
Liga I, CFR Cluj, ASA Tg. Mureș și ACS Poli Timișoara au încălcat
criteriul financiar și au fost sancționate cu câte 6 puncte deducere din
clasamentul sezonului pentru care au obținut licența

 Obținerea licenței UEFA de către toate cluburile solicitante: din 9 cluburi
doar Dinamo nu a obținut licența
 Scăderea numărului de litigii raportate de cluburile solicitante de licență
cu 25% față de anul precedent: s-a înregistrat o scădere cu 150%!!
 Scăderea datoriilor financiare raportate la 31 decembrie și 30 iunie cu
25% față de raportările precedente: obiectivul nu a fost îndeplinit,
datoriile au crescut cu 20% !!

Obiectivele specifice ale procesului de licențiere pentru sezonul
2017-2018

 Toate cluburile solicitante de licență de Liga I să aibă în pregătire cel
puțin 6 echipe de juniori: obiectiv îndeplinit
 Toate cluburile solicitante de licență să dețină în mod legal un stadion
omologat pentru campionatul național, în care activează la momentul
licențierii pentru sezonul următor: obiectiv îndeplinit
 Toate cluburile solicitante de licență să aibă antrenori calificați,
corespunzător nivelului competițional în care activează: obiectiv
îndeplinit

Obiectivele specifice ale procesului de licențiere pentru sezonul
2017-2018

 Toate cluburile solicitante de licență să depună până la termenullimită Declarația privind participarea la competiții, conform
cerințelor art. 42: obiectiv îndeplinit
 Toate cluburile solicitante de licență să stabilească corect
perimetrul de raportare, conform cerințelor art. 44bis: obiectiv
îndeplinit

Termenele aplicabile pentru procesul de licențiere

 31 martie 2017, termenul-limită pentru depunerea cererii și a
documentației de licențiere pentru licența UEFA și licența de Liga I,
precum și termenul-limită pentru achitarea datoriilor financiare
restante la 31decembrie 2016, în cazul cluburilor solicitante de
licență UEFA
 30 aprilie 2017, termenul-limită pentru achitarea datoriilor
financiare restante la 31 decembrie 2016, în cazul cluburilor
solicitante de licență de Liga I și Liga a 2-a

Termenele aplicabile pentru procesul de licențiere

 15 mai 2017, termenul-limită pentru depunerea cererii și a
documentației pentru licența de Liga a 2-a de către cluburile
participante la campionatul național Liga a 2-a
 31 mai 2017, termenul-limită pentru depunerea cererii și a
documentației pentru licența de Liga a 2-a de către cluburile
câștigătoare ale celor cinci serii de Liga a 3-a

Termenele aplicabile pentru procesul de monitorizare financiară

 30 iunie 2017, termenul-limită pentru raportarea datoriilor financiare
înregistrate de cluburile participante în Liga I în sezonul 2017-2018
 30 septembrie 2016, termenul-limită pentru achitarea datoriilor financiare
restante, în sensul Anexei VI, înregistrate până la data de 30 iunie
 30 noiembrie 2016, termenul-limită pentru plata/amânarea la plată a
datoriilor financiare restante la 30 iunie și neachitate până la data de 30
septembrie

Prevederi noi pentru licențierea cluburilor și pentru monitorizarea
financiară

RNLC&FPF – Prevederi generale
 Introducerea licențierii cluburilor participante în Liga a 2-a, începând
cu ciclul de licențiere 2017 ca an pregătitor, fără luarea deciziilor în cadrul
comisiilor de licențiere
 Introducerea obligativității deținerii licenței de Liga a 2-a, începând
cu sezonul 2018-2019
 Introducerea evaluării datoriilor către asigurările sociale/autoritățile
fiscale, începând cu ciclul de licențiere 2018, pentru acordarea licențelor de
Liga I și Liga a 2-a

Prevederi noi pentru licențierea cluburilor și pentru monitorizarea
financiară

 Introducerea refuzării acordării licenței de Liga I și a licenței de Liga a
2-a pentru încălcarea criteriului financiar și a art. 42 și 44 de la
criteriul juridic, începând cu sezonul 2018-2019
 Introducerea verificării modului de cheltuire a procentului de 10% din
veniturile realizate din transferuri, începând cu sezonul 2018-2019
 Introducerea verificării pragului de rentabilitate la cluburile licențiate
de Liga I, începând cu sezonul 2018-2019. Precizez că verificarea se va
face pe baza raportărilor anuale pentru anii 2017 și 2018

Modificările pe articole pentru licențierea cluburilor

 Art. 6 alin. 11 lit. q – taxa de acordare a licenței nu va fi plătită de
cluburile solicitante de licență de Liga a 2-a, exclusiv în ciclul de
licențiere 2017
 Art. 8 alin. 3 – Procesul de bază pentru solicitanții de licență de Liga a 2a, în ciclul de licențiere 2017, se încheie cu evaluarea documentației de
experții Administrației de licențiere. Începând cu ciclul de licențiere 2018
procesul de bază pentru solicitanții de licență de Liga a 2-a se va încheia cu
luarea deciziilor în cadrul comisiilor de licențiere, conform alin. 4.

Modificările pe articole pentru licențierea cluburilor

 Art. 13 alin. 4 – Licența, începând cu sezonul 2018-2019 cluburile
participante în Liga a 2-a trebuie să dețină licența emisă de FRF
 Art. 15 alin. 4 si alin. 5 – Criterii generale, începând cu sezonul 20182019 licența de Liga I și licența de Liga a 2-a va fi refuzată dacă va fi
încălcat criteriul financiar și art. 42 și 44 de la criteriul juridic. Prin excepție
pentru ciclul de licențiere 2017, cluburile din Liga a 2-a și cele promovate
în Liga a 2-a la sfârșitul actualului sezon competițional, care nu vor
transmite documentația completă sau nu o vor transmite la termenul-limită
stabilit, vor fi sancționate conform prevederilor Regulamentului disciplinar

Modificările pe articole pentru licențierea cluburilor

 Art. 16 alin. 2 – Programul de dezvoltare a sectorului de juniori: sunt
exceptate în primul ciclu de licențiere cluburile nou promovate în Liga a 2-a
de la obligația de a prezenta Programul de dezvoltare pentru juniori
 Art. 16 bis – Venituri din cedarea legitimării jucătorilor alocate
sectorului de juniori este prevedere nouă care are drept scop dezvoltarea
centrului de copii și juniori propriu
 Art. 17 alin. 3 și 4 – Echipele de juniori se referă la excepția pentru
cluburile promovate în Liga a 2-a de a avea cel puțin cinci echipe de juniori;
la alin. 4 se stabilește numărul minim de jucători ai echipelor de juniori, în
funcție de vârsta eligibilă a juniorilor

Modificările pe articole pentru licențierea cluburilor

 Art. 23 alin. 2 și 4 – Stadionul pentru competițiile naționale și pentru
competițiile UEFA definesc cerințele pentru stadionul pe care se desfășoară
meciurile pe teren propriu
 Art. 29 alin. 1 – Ofițerul de presă: sunt exceptate în primul ciclu de
licențiere cluburile nou promovate în Liga a 2-a de la obligația de a avea ofițer
de presă
Art. 34 alin. 1 – Responsabilul pentru comunicarea cu suporterii: sunt
exceptați solicitanții de licență de Liga a 2-a de a avea acest responsabil

Modificările pe articole pentru licențierea cluburilor

 Art. 34 bis alin. 1 – Responsabilul cu accesul persoanelor cu
dizabilități: sunt exceptați solicitanții de licență de Liga a 2-a de a avea
acest responsabil
 Art. 37 alin. 1 - Șeful programului de dezvoltare a sectorului de
juniori: sunt exceptate în primul ciclu de licențiere cluburile nou
promovate în Liga a 2-a de la obligația de a avea un șef al programului de
dezvoltare pentru juniori
 Art. 40 alin. 2 – Drepturi și obligații: solicitanții de licență pot prezenta
contracte de prestări servicii sau contracte de voluntariat pentru satisfacerea
cerințelor de personal, cu excepția antrenorilor

Modificările pe articole pentru licențierea cluburilor

 Art 44 bis alin. 6 – Entitatea care efectuează raportarea și perimetrul
de raportare, stipulează refuzarea licenței UEFA dacă perimetrul nu este
stabilit corespunzător cerințelor art. 44 bis
 Art. 45 alin. 2 – Situațiile financiare anuale, instituie excepția pentru
ciclul de licențiere 2017 ca solicitanții de licență de Liga a 2-a să prezinte
auditul situațiilor financiare anuale; de asemenea, cluburile nou promovate
în Liga a 2-a sunt exceptate, în primul ciclu de licențiere, de la obligația de
a prezenta auditul situațiilor financiare anuale
 Art. 46 alin. 9 – Lipsa datoriilor restante către cluburile de fotbal,
prevede excepțiile privind verificarea informațiilor de auditorul financiar

Modificările pe articole pentru licențierea cluburilor

 Art. 47 alin. 4 și alin. 10 – Lipsa datoriilor financiare restante către
angajați, instituie excepțiile pentru solicitanții de licență de Liga a 2-a
 Art. 47 bis alin. 2 și alin. 11 – Lipsa datoriilor financiare restante către
asigurările sociale/ autoritățile fiscale, stipulează obligațiile solicitanților
de licență de Liga I și de Liga a 2-a de a achita datoriile către stat, începând
cu ciclul de licențiere 2018; de asemenea, instituie excepțiile pentru
solicitanții de licență de Liga a 2-a

Modificările pe articole pentru monitorizarea cluburilor licențiate
de Liga I

 Art. 55 bis – Lipsa datoriilor financiare restante către asigurările
sociale/autoritățile fiscale – Actualizare, se va aplica pentru ciclul de
monitorizare 2017 ca an pregătitor, fără sancțiuni; începând cu sezonul
2018-2019 se vor aplica sancțiuni cluburilor licențiate de Liga I pentru
încălcarea acestui articol
 Cerințele privind pragul de rentabilitate al cluburilor licențiate de Liga
I de la art. 56, 57, 58, 59, 60 și 61 se vor aplica începând cu ciclul de
monitorizare 2018, cu excepția art. 60 – Informații privind pragul de
rentabilitate, care se aplică începând cu ciclul de monitorizare 2017, pentru
alcătuirea bazei de date necesare calculării pragului de rentabilitate în 2019

Modificările și completările anexelor RNLC&FPF

Anexa I: Etapele și termenele procesului de bază, a fost actualizată cu
termenele-limită și etapele procesului de bază pentru ciclul de licențiere 2017
Anexa II: Lista de sancțiuni pentru încălcarea cerințelor de licențiere și
monitorizare financiară, a fost actualizată cu sancțiunile începând cu ciclul
de licențiere și ciclul de monitorizare 2018
Anexa VI: Noțiunea de „datorii financiare restante” , a fost completată
cu punctul 4 privind limita de competență a comisiilor de licențiere în analiza
litigiilor documentate de solicitanții de licență

Noutățile regulamentelor aplicabile

 Anexa VIII: Calcularea pragului de rentabilitate (anexă
nouă), conține modul de calcul al pragului de rentabilitate și
elementele relevante incluse în calculul pragului, precum și
elementele care nu sunt incluse în calcul
 Anexa IX: Convenția arbitrală pentru soluționarea litigiilor
izvorâte ca urmare a procesului de luare a deciziilor în privința
licențierii cluburilor și a sancțiunilor pentru încălcarea cerințelor
de monitorizare de cluburile licențiate de Liga I a fost actualizată
cu termenele-limită pentru sezonul 2017-2018

Actualizarea regulamentelor de proceduri pentru luarea deciziilor
privind licențierea cluburilor și pentru monitorizarea financiară a
cluburilor din Liga I
RPCL
 Au fost actualizate perioadele de funcționare și termenele-limită
pentru luarea deciziilor de către comisiile de licențiere și au fost
reformulate unele prevederi pentru a fi înlăturate orice fel de
interpretări neconforme cu RNLC&FPF.
RPMC
 Au fost actualizate etapele și termenele-limită de monitorizare și de
luare a deciziilor de sancționare a cluburilor licențiate de Liga I, în
conformitate cu cerințele părții a III-a a RNLC&FPF

Intrebări, răspunsuri, concluzii

Vă mulţumesc pentru atenţie!

Date de contact: e-mail licente@frf.ro
mobil 0722396235
telefon 0213029120
fax 0213029177

