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Articolul 8 – procesul de bază

 Procesul de licențiere pentru competițiile UEFA și pentru
campionatul național Liga I începe la data de 31 martie 2017 și se
încheie la data de 31 mai 2017.

 Procesul de licențiere a cluburilor din Liga a 2-a care nu solicită
licența de Liga I începe la data de 15 mai 2017 și se încheie la data
de 2 iunie 2017, fără luarea deciziilor de comisiile de licențiere (an
pregătitor).
 Procesul de licențiere a cluburilor din Liga a 3-a promovate în Liga
a 2-a începe la data de 31 mai 2017 și se încheie la data de 9 iunie
2017, fără luarea deciziilor de comisiile de licențiere (an pregătitor).

Articolul 8 - continuare

 În ciclul de licențiere din 2017 documentația de licențiere a
cluburilor din Liga a 2-a și Liga a 3-a va fi evaluată numai de
experții Administrației de licențiere, care vor întocmi un raport
adresat managerului de licențiere și clubului în cauză.
 Consecința: nu se percepe taxa de licențiere pentru procesarea
cererii de acordare a licenței de Liga a 2-a pentru sezonul 20172018.

Articolul 11 – Definirea solicitantului de licență și a regulii celor
trei ani

 Doar pentru licența UEFA clubul solicitant de licență trebuie să aibe
cel puțin 3 ani competiționali consecutivi ca membru afiliat la FRF.
 Orice modificare a formei juridice sau a structurii juridice a
grupului solicitantului de licență, în scopul facilitării obținerii
dreptului de participare în competiție sau obținerii licenței este
interzisă.

 Operațiuni juridice interzise: fuziunea, divizarea, schimbul de
locuri, cesiunea dreptului de participare la competitii, cesiunea
participațiilor, activelor sau datoriilor, altele asemenea.

Articolul 12 – Responsabilități generale ale solicitantului de
licență

 Să pună la dispoziția FRF toate informațiile necesare pentru a
demonstra îndeplinirea cerințelor minime de licențiere.
 Să anunțe fără întârziere (în orice moment) evenimentele survenite
ulterior înaintării documentației de licențiere (31.03 sau 15.05 sau
31.05) care atrage o modificare semnificativă. De exemplu:
modificare formei sau structurii juridice sau modificarea denumirii
și/sau a sediului social.

Articolul 13 – Licența

 Cluburile care sunt eligibile să participe la competițiile UEFA în
sezonul 2017-2018 trebuie să obțină Licența UEFA.
 Pentru a participa la campionatul național Liga I în sezonul 20172018 cluburile trebuie să obțină Licența de Liga I; începând cu
sezonul 2018-2019, pentru a participa la campionatul național Liga
a 2-a cluburile trebuie să obțină Licența de Liga a 2-a.

 Licența poate fi retrasă la sesizarea managerului de licențiere.
 Licența nu poate fi transferată și expiră la sfârșitul sezonului.

Articolul 15 – Criterii generale

 Licența UEFA trebuie refuzată dacă nu este îndeplinită oricare
cerință minimă de licențiere stabilită la cele cinci criterii de
licențiere, cu excepția art. 21, 22, 25, 34, 34bis, 40 si 41, pentru care
sancțiunea este penalitate financiară.
 Începând cu sezonul 2018-2019, Licența de Liga I și Licența de
Liga a 2-a trebuie refuzată dacă nu este îndeplinită oricare dintre
cerințele criteriului financiar și cele cele de la art. 42 și art. 44 de la
criteriul juridic. Pentru celelalte neconformități sancțiunea este
penalitate financiară, conform Anexa II.

Art. 15 - continuare

 Cluburile solicitante de licență trebuie să întocmească câte un dosar
complet pentru fiecare dintre cele cinci criterii de licențiere și să le
depună la FRF prin reprezentant, la termenul limită stabilită.
 Nerespectarea termenului limită de depunere a documentației
complete/neplata taxei de licențiere conduce la refuzarea licenței.

 Excepție în 2017: cluburile din Liga a 2-a și Liga a 3-a, care nu
îndeplinesc cerințele de mai sus (nu plata taxei), vor fi sancționate
de Comisia de Disciplină și Etică a FRF, la sesizarea managerului
de licențiere.

Anexa VI: Noțiunea de „datorii financiare restante”

 Datoriile financiare sunt considerate restante dacă nu sunt achitate
la termenele legale sau contractuale. Termenele legale se referă
exclusiv la datoriile către buget aferente obligațiilor contractuale
sau legale privind angajații.
 Datoriile financiare nu sunt considerate restante, în sensul
regulamentului de licențiere și monitorizare, dacă clubul debitor
poate proba până la termenele 31.03 (licența UEFA) și 30.04
(licența de Liga I), respectiv în procesul de monitorizare că, la
termenele de 30.06/30.09/30.11: a plătit integral suma sau a amânat
cu acordul scris al creditorului termenul aplicabil (neemiterea
facturii nu reprezintă o prelungire a termenului).

Anexa VI - continuare

 Nu este considerată datorie restantă, în sensul regulamentului, dacă
clubul debitor poate proba că suma în cauză este amânată prin
confirmarea planului de reorganizare de judecătorul sindic, până la
data de 30.04. Această excepție se aplică doar pentru licența de
participare la campionatele naționale Liga I și Liga a 2-a (începând
cu sezonul 2018-2019).
 Nu este considerată datorie restantă, în sensul regulamentului, dacă
clubul debitor poate proba că suma în cauză este contestată la o
autoritate competentă de soluționare a litigiilor (TAS, FIFA, FRF
sau LPF), până la data de 31.03. Trebuie întocmită fișa litigului și
prezentate documentele relevante, conform cerințelor pct. 3 a
Anexei.

Anexa VI - continuare

 Cerem informații de la FIFA, FRF și LPF despre litigiile pe rol și
soluțiile pronunțate până la termenele 31.03 /30.06, după caz.
 Pentru plata compesației de formare/promovare sau a contribuției de
solidaritate clubul debitor trebuie să facă dovada că a întreprins
măsuri rezonabile pentru identificarea clubului/cluburilor
formator/formatoare.

 Se consideră măsuri rezonabile dacă clubul debitor poate proba că a
solicitat în termen de 30 de zile de la transferul jucătorului și până la
termenele de referință (31.12 și 31.03/30.06 și 30.09, după caz) de
cel puțin 3 ori datele bancare și factura pentru a efectua plata sumei
în cauză, conform cerințelor pct. 5 a Anexei.

Anexa VII – Procedurile de evaluare derulate de FRF cu privire
la criteriile financiare

 Dacă solicitantul de licență sau oricare societate mamă a
solicitantului de licență inclusă în perimetrul de raportare a
solicitat/solicită sau a primit/primește protecție față de creditori în
cele 12 luni anterioare sezonului pentru care solicită licența
UEFA, atunci licența trebuie refuzată.
 Sezonul competițional UEFA începe la data de 1 iunie.
 Licența trebuie refuzată chiar dacă la data luării deciziei de
licențiere clubul nu mai primește protecție față de creditori.
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