Seminar de pregătire a procesului de licențiere
pentru sezonul 2018-2019
5 decembrie 2017
Prezentare: Viorel Duru – manager licenţiere

Rezultatele procesului de licențiere pentru sezonul 2017-2018

 Au solicitat licență de Liga I un număr de 19 cluburi, dintre care 14
din Liga I și 5 din Liga a 2-a; 6 cluburi din Liga I au solicitat și
licența UEFA
 Au fost acordate 19 licențe pentru participarea la campionatul
național Liga I și 6 licențe pentru participarea la competițiile de club
UEFA
 Toate licențele au fost acordate de Comisia de primă instanță, la
propunerea Administrației de licențiere; nu au fost contestații la
Comisia de Apel

Situația financiară la nivelul Ligii I și Ligii a 2-a în anul 2016

 Total venituri Liga I –14 cluburi = 267 mil. lei (57,5 mil. eur)
 Total venituri Liga a 2-a – 16 cluburi = 40,5 mil. lei (8,7 mil. eur)
 Număr de cluburi care au raportat pierderi: 10 cluburi din Liga I și
12 din Liga a 2-a

 Număr de cluburi care au raportat profit: 4 cluburi din Liga I și 4
cluburi din Liga a 2-a

Situația financiară la nivelul Ligii I și Ligii a 2-a în anul 2016

 Structura veniturilor în Liga I: bilete de intrare 6%; sponzorizări și
publicitate 13%; drepturi de difuzare (TV) 41%; activități
comerciale 1%; venituri UEFA 22%; subvenții autorități locale
10% și alte venituri din exploatare 7%
 Strucutura veniturilor în Liga a 2-a: bilete de intrare 2%;
sponzorizări și publicitate 17%; drepturi de difuzare (TV) 3%;
activități comerciale 0%; venituri UEFA 1%; subvenții autorități
locale 72% și alte venituri din exploatare 4%
 Ponderea cheltuielilor cu personalul în total venituri – Liga I 89%; –
Liga a 2-a 58%

Obiectivele generale ale procesului de licențiere pentru sezonul
2017-2018

 Obținerea licenței de Liga I fără sancțiuni: obiectiv îndeplinit
 Obținerea licenței UEFA de către toate cluburile solicitante:
obiectiv îndeplinit
 Reducerea numărului de litigii raportate de cluburile solicitante de
licență: obiectiv îndeplinit

 Reducerea numărului de apeluri formulate: obiectiv îndeplinit
 Reducerea numărului de cluburi sancționate: obiectiv îndeplinit

Obiectivele specifice ale procesului de licențiere pentru sezonul
2017-2018

 Toate cluburile solicitante de licență de Liga I să aibă în pregătire
cel puțin 5 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

Obținerea răspunsurilor privind gradul de satisfacție

 De la cluburile solicitante de licență: din totalul de 19 cluburi, 11 au
transmis chestionarul; 95% dintre răspunsuri au fost cu calificativul
„foarte mulțumit” și 5% cu calificativul „destul de mulțumit”
 De la Președinții Comisiilor de licențiere: răspunsurile au fost cu
calificativul „foarte mulțumit” 80% și 20% cu calificativul „destul
de mulțumit”

 De la experții Administrației de licențiere: răspunsurile au fost cu
calificativul „foarte mulțumit” 60% și 40% cu calificativul „destul
de mulțumit”

Întrebările care au primit calificativul „destul de mulțumit” din
partea cluburilor

* Cât de mulțumit ați fost de informațiile și asistența primite în timpul
procesului de licențiere anterior (sezonul 2016-2017)? – două
răspunsuri;
* Cât de mulțumit ați fost de sprijinul oferit de reprezentanții
Administrației de licențiere? – două răspunsuri;

* Cât de mulțumit ați fost de modul în care a fost analizată cererea
dumneavoastră de licență pentru sezonul 2017-2018? – un răspuns.

Prevederi noi pentru licențierea cluburilor de Liga I

RNLC&FPF – Prevederi generale
 Art. 11 – Definirea solicitantului de licență alin. 1 a fost
completat cu prevederea că solicitantul de licență de Liga I trebuie
să fie o persoană juridică de drept privat, conform art. 31 din Legea
69/2000
Prevederi criteriul financiar
 Art. 47bis Lipsa datoriilor restante către asigurările sociale /
autoritățile fiscale a fost reintrodusă evaluarea începând cu sezonul
2018-2019

Sancțiuni noi pentru încălcarea criteriilor de licențiere de
cluburile solicitante de licență de Liga I

Condiție prealabilă conform art. 11
Refuzarea acordării licenței de Liga I solicitanților de licență
organizați juridic ca structuri sportive de drept public
Criteriul juridic și criteriul financiar
Reintroducerea refuzării acordării licenței de Liga I pentru
încălcarea criteriul juridic (art. 42 și 44) și a criteriului financiar,
cu excepția art. 48, începând cu sezonul 2018-2019

Intrebări, răspunsuri, concluzii

Vă mulţumesc pentru atenţie!
Date de contact: e-mail licente@frf.ro
mobil 0722396235
telefon 0213029120

