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CAPITOLUL I
DISPOZIŢII PRELIMINARE
Articolul 1

(1) Prezentul Regulament descrie procedura în faţa Comisiilor pentru
acordarea licenţei cluburilor din cadrul Federaţiei Române de Fotbal prevăzute la art. 69
alin. 4 din Statutul FRF.
(2) Acest Regulament se aplică în judecarea cererilor de acordare sau de
retragere a licenţei, precum şi în judecarea căilor de atac formulate de cluburile
solicitante de licenţă/cluburile licenţiate sau de licenţiator - prin managerul de licenţiere,
împotriva hotărârilor pronunţate de Comisia pentru acordarea licenţei cluburilor.
(3) Dispoziţiile prezentului Regulament sunt obligatorii atât pentru licenţiatorul
național, cât şi pentru solicitantul de licenţă/clubul licenţiat.
Articolul 2

(1) În vederea obţinerii licenţei pentru sezonul competițional 2018/2019
solicitanții de licenţă trebuie să întocmească documentaţia de licenţiere conform
condiţiilor şi cerinţelor obligatorii prevăzute în Regulamentul naţional de licenţiere a
cluburilor și de fair play financiar, ediţia 2017 (numit în continuare RNLC&FPF).
Evaluarea îndeplinirii criteriilor de licenţiere se va face potrivit dispoziţiilor RNLC&FPF,
precum şi cu respectarea procedurii prevăzute în prezentul regulament.
(2) Solicitanții de licență incluși în procesul de bază pentru acordarea licenţei
în sezonul 2018/2019 sunt cluburile care participă în Liga I şi cluburile din Liga a 2-a,
cel puțin primele șase clasate în clasamentul intermediar al campionatului după ultimul
joc oficial desfășurat în anul 2017.
(3) Comisiile pentru acordarea licenţei cluburilor acordă două tipuri de
licenţă:
- Licenţă pentru competiţiile de club UEFA (licență UEFA)
- Licenţă pentru campionatul naţional Liga I (licență de Liga I)
(4) Solicitantul de licență, va formula cerere separată pentru fiecare tip de
licență solicitată.
Articolul 3

(1) Comisiile de luare a deciziilor din cadrul FRF competente în soluționarea
cererilor de acordare a licenţei cluburilor sunt:
a) Comisia pentru acordarea licenţei cluburilor - instanţa de fond și
b) Comisia de apel pentru acordarea licenţei cluburilor.
(2) Comisiile pentru acordarea licenţei cluburilor sunt independente din punct
de vedere decizional, una faţă de cealaltă, precum şi faţă de Administraţia de licenţiere
a FRF, aceasta din urmă asigurând suportul logistic pentru desfăşurarea în bune
condiţii a activităţii Comisiilor pentru acordarea licenței cluburilor.
(3) FRF, ca licențiator național, are responsabilitatea să supravegheze ca
solicitanţii de licenţă, managerul de licențiere, experţii Administraţiei de licenţiere şi
membrii Comisiilor de licențiere să respecte procedura descrisă în prezentul
regulament.
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(4) Solicitanţii de licenţă, managerul de licențiere, experţii Administraţiei de
licenţiere şi membrii Comisiilor de licențiere sunt răspunzători pentru activitatea
desfăşurată, potrivit prevederilor stipulate în RNLC&FPF şi în prezentul regulament.
(5) Comisiile pentru acordarea licenţei cluburilor îşi desfăşoară activitatea la
sediul statutar al FRF.

Articolul 4
În prezentul regulament, masculinul, utilizat generic pentru concizie, se aplică
şi genului feminin, iar singularul poate avea şi sens de plural, precum şi viceversa.

Articolul 5
(1) În soluționarea cererilor, Comisiile pentru acordarea licenţei cluburilor vor
respecta prevederile stabilite în dispoziţiile RNLC&FPF privind procedurile Comisiilor
pentru acordarea licenției cluburilor şi cele ale prezentului regulament. În situația în care
procedurile sunt neîndestulătoare, Comisiile pentru acordarea licenței cluburilor vor
respecta prevederile Statutului și regulamentelor FRF, practica FRF ori, în absenţa unei
astfel de practici, prevederile Statutelor și regulamentelor FIFA/UEFA.
(2) Nimeni nu poate invoca în apărarea sa necunoaşterea, cunoaşterea
insuficientă sau interpretarea eronată a regulilor stabilite în prezentul regulament.

Articolul 6

(1) Comisia pentru acordarea licenţei cluburilor este formată din cinci
membri, numiţi de Comitetul Executiv/Comitetul de Urgență al FRF la propunerea
Secretarului General al FRF şi are în componenţă cel puţin un avocat şi un auditor
financiar recunoscuţi de organismul profesional naţional corespunzător.
(2) Mandatul membrilor Comisiilor este de un an calendaristic, cu posibilitatea
de reînnoire.
(3) Membrii Comisiilor pot fi revocaţi în următoarele situaţii:
a) refuză nejustificat îndeplinirea sarcinilor prevăzute în fişa postului;
b) sunt împiedicaţi pentru o perioadă mai mare de 2 zile să îşi
îndeplinească sarcinile specifice;
c) săvârşesc orice faptă de natură a aduce atingere imaginii şi
intereselor FRF;
d) nu mai îndeplinesc condiţiile de numire în funcţia de membru al
Comisiilor pentru acordarea licenței cluburilor;
e) încalcă în mod grav prin hotărârile luate Statutul şi regulamentele FRF.
(4) Membrii Comisiilor pentru acordarea licenței cluburilor nu pot fi angajaţi ai
FRF, LPF, AJF/AMFB ori ai cluburilor de fotbal din România şi nici nu pot face parte
din alte organe jurisdicţionale ale FRF, LPF, AJF/AMFB.

Articolul 7

(1) Membrii Comisiilor pentru acordarea licenței cluburilor au obligaţia de a
asigura confidenţialitatea procesului de licenţiere, abţinându-se de la publicarea sau
divulgarea oricăror date de care iau cunoştinţă în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin,
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fără a avea acordul scris al solicitantului de licenţă și al managerului de licențiere.
Această obligaţie subzistă până la momentul soluţionării definitive a cauzei.
(2) Dosarul de licenţiere este confidenţial. Nicio persoană, în afara celor
implicate în procesul de licenţiere a cluburilor, nu poate avea acces la dosar fără
acordul scris al solicitantului de licenţă și al managerului de licențiere.
(3) Membrii Comisiilor pentru acordarea licenței cluburilor trebuie să semneze
anual Angajamentul de confidenţialitate.

CAPITOLUL AL II-LEA
DISPOZIŢII COMUNE
Articolul 8

(1) Citarea solicitantului de licenţă se face prin intermediul Administraţiei de
licenţiere a FRF, folosind în acest scop orice mijloc de comunicare care să ateste
confirmarea primirii.
(2) Solicitanții de licenţă sunt obligaţi să comunice Administraţiei de licenţiere,
la începutul fiecărui proces de licenţiere, datele de contact valabile, incluzând adresa
poştală, numărul de telefon/fax şi adresa de e-mail, asumându-şi responsabilitatea
funcţionării optime a aparaturii electronice de comunicare.
(3) Comunicarea hotărârilor Comisiilor se face prin fax sau e-mail de către
Administraţia de licențiere. Hotărârea se consideră comunicată la data transmiterii, prin
existența confirmării emisă de aparatul de fax utilizat sau dovada expedierii prin e-mail,
în cazul dovedirii nefuncționării faxului receptor.
(4) După încheierea procesului de licenţiere, hotărârile și deciziile Comisiilor
de licențiere sunt publice. Licenţiatorul poate publica pe site-ul oficial al FRF motivarea
hotărârii/deciziei rămase definitive, privind refuzul acordării unei licenţe sau acordarea
unei licențe de Liga I cu sancțiuni, cu respectarea confidenţialităţii datelor financiare.

Articolul 9

(1) Conducerea şedinţelor Comisiilor pentru acordarea licenţei cluburilor
este asigurată de Preşedintele Comisiei. În absenţa acestuia, conducerea şedinţei va fi
asigurată de vicepreşedinte, iar dacă nici vicepreşedintele nu este prezent, conducerea
ședinței va fi asigurată de unul dintre membrii prezenţi, dacă sunt întrunite condiţiile de
cvorum.
(2) La începutul fiecărei şedinţe, Preşedintele Comisiei verifică, în mod
obligatoriu, independenţa membrilor prezenţi și existența cvorumului pentru luarea
deciziilor, acest lucru fiind consemnat în partea introductivă a Hotărârii.
(3) Ședințele Comisiilor pentru acordarea licenței cluburilor sunt înregistrate
audio, atunci când sunt audiați reprezentanții cluburilor solicitante de licență și au loc
dezbateri în prezența acestora și/sau a reprezentanților Administrației de licențiere.
Secretarul Comisiei întocmește note de ședință și poate folosi înregistrările pentru
verificarea/completarea acestora. Înregistrările audio nu sunt publice. În situația în care
un solicitant de licență solicită ascultarea înregistrării audio a audierilor cu privire la
cererea sa, aceasta se poate face la sediul FRF, în prezența managerului de licențiere.
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Articolul 10
Comisiile pentru acordarea licenței cluburilor pot adopta decizii valabile în
prezența a cel puțin trei membri. Comisiile pentru acordara licenţei cluburilor adoptă
hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de egalitate de voturi,
preşedintele, vicepreşedintele sau persoana care îndeplineşte rolul acestuia are votul
decisiv.
Articolul 11

(1) Membrii Comisiilor pentru acordarea licenţei cluburilor trebuie să
semneze anual Lista intereselor deţinute la cluburi şi să declare orice relaţie de partener
de afaceri, sponsor sau consilier al cluburilor implicate în procesul de licenţiere.
Preşedintele Comisiei va verifica, pe această bază, independenţa membrilor prezenţi la
începutul fiecărei şedinţe.
(2) Membrul Comisiei care ştie că ar putea exista o îndoială cu privire la
independenţa sa este dator să înştiinţeze Preşedintele Comisiei şi să se abţină de la
judecarea cauzei.
(3) Independenţa unui membru al comisiei nu este asigurată dacă acesta,
soţul, ascendenţii ori descendenţii lor de gradul unu sunt membri, angajaţi,
investitori/finanţatori, acţionari, parteneri de afaceri, sponsori sau consultanţi/consilieri ai
solicitantului de licenţă.

Articolul 12

(1) Calendarul de funcţionare a Comisiilor de luare a deciziilor din cadrul
Sistemului naţional de licenţiere pentru ciclul de licențiere 2018, precum și termenul de
soluționare a recursurilor înaintate Tribunalului Arbitral al Sportului de la Lausanne, sunt
înscrise în cuprinsul art. 6 alin. 11 din RNLC&FPF.
(2) Administraţia de licenţiere va informa în scris solicitantul de licenţă, cu cel
puţin două zile înainte, asupra datei şi orei la care urmează să se prezinte în faţa
instanței de fond. În cazul apelului, solicitantul de licenţă va fi informat în scris, cu cel
puţin o zi înainte, asupra datei şi orei la care trebuie să se prezinte în faţa Comisiei de
apel pentru acordarea licenţei cluburilor. Termenul de citare la Comisia de apel se
socotește din ultima zi a perioadei de apel.
(3) Solicitantul de licenţă nu poate cere reprogramarea audierii în fața
comisiilor pentru acordarea licenței cluburilor.
(4) În afara calendarului pentru luarea deciziilor în cadrul procesului de bază
pentru acordarea licenței cluburilor, Comisiile de luare a deciziilor se întrunesc şi
funcţionează în urma cererilor de acordare a licenței formulate de cluburi, sau ca urmare
a sesizării managerului de licențiere cu privire la neîndeplinirea oricăror cerințe minime
și criterii de acordare a licenței de cluburile licențiate, pe parcursul sezonului
competițional. Termenul maxim pentru soluționarea unei astfel de cereri de instanța de
fond este de 5 zile lucrătoare de la sesizarea Comisiei. Comisia de apel soluţionează
apelurile împotriva hotărârilor instanței de fond de retragere a licenţei UEFA/Liga I sau de
modificare a licenţei de Liga I cu sancțiuni, în termen de 3 zile lucrătoare de la încheierea
perioadei de apel.
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Articolul 13
În cadrul procedurilor în faţa Comisiilor pentru acordarea licenței cluburilor sunt
garantate părţilor următoarele drepturi procedurale fundamentale: dreptul la un tratament
egal şi la o audiere corectă, dreptul la apărare, dreptul de a administra şi de a participa la
administrarea probelor, dreptul la o hotărâre pronunţată în temeiul tuturor regulamentelor
aplicabile.

Articolul 14
Solicitantul de licenţă va fi reprezentat în faţa Comisiilor pentru acordarea
licenţei cluburilor de o persoană care are calitatea de administrator, administrator
special, administrator judiciar, membru al Consiliului de Administraţie sau director
executiv, în cazul societăţilor comerciale, respectiv de preşedinte sau membru al
Consiliului Director, în cazul asociaţiilor, pe baza delegaţiei emisă de clubul în cauză,
precum şi de responsabilul financiar al clubului. Reprezentanţii clubului solicitant de
licenţă pot fi asistaţi pe parcursul audierii în şedinţele Comisiilor de consilier juridic
sau de avocat ales. Absenţa reprezentanţilor legali nu împiedică soluţionarea cauzei.

Articolul 15

(1) Cererile sau căile de atac privind acordarea/refuzarea licenței cluburilor
sau retragerea unei licențe sau sancționarea unui club licențiat vor putea fi formulate
numai de solicitantul de licență/clubul licențiat sau de licențiator – prin managerul de
licențiere, în ceea ce privește acordarea, refuzarea, retragerea unei licențe sau
sancțiunile aplicate unui club licențiat.
(2) Orice cerere sau contestaţie adresată comisiilor pentru acordarea licenţei
cluburilor de solicitantul de licenţă/clubul licenţiat sau licenţiator - prin managerul de
licențiere, va fi întemeiată în mod obligatoriu pe prevederile RNLC&FPF în vigoare la
momentul formulării ei, sub sancţiunea respingerii acesteia ca inadmisibilă.
(3) Nicio altă persoană, în afara celor arătate la alin. 1 şi 2 de mai sus, nu
va putea formula cereri în legătură cu procesul de licenţiere a cluburilor.
(4) Cererile vor fi însoțite de documentația de licențiere prevăzută în
RNLC&FPF, în vigoare la data formulării acestora.
(5) Înscrisurile vor fi depuse în copie, vor fi numerotate și sigilate în dosare
pentru fiecare criteriu de licențiere. Pe fiecare pagină solicitantul de licență va certifica
copia ”conform cu originalul”, iar mențiunea respectivă însoțită de semnătura persoanei
cu drept de semnătură, din Lista persoanelor autorizate, trebuie să fie în original. Clubul
poate da o împuternicire specială unei alte persoane pentru această activitate.
Înscrisurile nenumerotate și/sau necertificate nu vor fi luate în considerare pentru
analiza îndeplinirii condițiilor și cerințelor minime de licențiere. Înscrisurile care nu conțin
texte în limba română vor fi însoțite de traduceri ale acestora efectuate de traducători
autorizați, depuse în original sau în copie certificată. În cazul nedepunerii traducerilor în
limba română, acele înscrisuri nu vor fi luate în considerare pentru analiza îndeplinirii
condițiilor și cerințelor minime de licențiere.
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CAPITOLUL AL III-LEA
PROCEDURA ÎN FAŢA COMISIEI PENTRU ACORDAREA LICENŢEI
CLUBURILOR
Articolul 16
(1) Comisia pentru acordarea licenţei cluburilor pronunță hotărâri pe baza
documentaţiei care este depusă de solicitantul de licenţă până la data limită de 30
martie 2018, precum şi a documentelor suplimentare solicitate şi primite de experţi.
Nerespectarea termenului-limită pentru depunerea cererii de acordare a licenței și a
documentației complete aferente celor cinci criterii de licențiere va atrage respingerea
acesteia.
(2) Dacă solicitantul de licență va depune cererea de acordare a licenței și
documentația completă aferentă celor cinci criterii de licențiere ulterior datei limită
indicată mai sus, managerul de licenţiere va întocmi un raport cu propunerea de
respingere a cererii de acordare a licenței ca tardivă. În raportul său, managerul de
licenţiere va analiza îndeplinirea criteriilor de licenţiere și va formula o propunere de
acordare/refuzare a licenței sau de sancționare a clubului respectiv, după caz. Comisia
pentru acordarea licenţei cluburilor se va pronunţa în mod obligatoriu asupra excepţiei
tardivităţii cererii de acordare a licenţei invocate în raportul managerului de licenţiere şi
va decide respingerea acesteia dacă se dovedește că a fost formulată ulterior
termenului-limită.
(3) Dacă un club inclus în procesul de licențiere nu va plăti integral sau va
plăti taxa de licențiere ulterior datei de 30 martie 2018, managerul de licențiere va
întocmi un raport cu propunerea de respingere a cererii de acordare a licenței ca
netimbrată. Comisia pentru acordarea licenței cluburilor se va pronunța în mod
obligatoriu asupra excepției netimbrării cererii de acordare a licenței și va decide
respingerea acesteia dacă se dovedește că taxa de licențiere nu a fost achitată integral
sau a fost achitată ulterior datei de 30 martie 2018.
(4) În situația admiterii excepției tardivității sau netimbrării cererii de acordare
a licenței, Comisia pentru acordarea licenței cluburilor va evalua și îndeplinirea sau
neîndeplinirea criteriilor de licențiere și va pronunța o hotărâre în acest sens.
(5) Cererea de acordare a licenţei pentru participarea la competițiile de club
UEFA formulată de un club care, în ultimii trei ani premergători datei de începere a
sezonului pentru care solicită licenţa, a întreprins o acţiune prin care și-a facilitat accesul
într-un eşalon competiţional superior celui în care avea dreptul sportiv să activeze şi/sau
și-a facilitat obţinerea licenţei în detrimentul integrităţii competiţiei este inadmisibilă. În
aceeaşi hotărâre Comisia pentru acordarea licenţei cluburilor, la sesizarea managerului
de licențiere sau din oficiu, va analiza dacă s-a întrerupt cotinuitatea calităţii de membru
afiliat în sensul art. 11 alin. 2 din RNLC&FRF şi va decide respingerea cererii dacă
„regula celor trei ani” a fost încălcată și nu există o excepție acordată de UEFA pentru
clubul în cauză. Totodată, Comisia va evalua îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriilor de
licențiere.
(6) În situația în care solicitantul de licență are datorii financiare restante
pentru care sunt deschise acțiuni sau proceduri conform prevederilor Anexei VI alin. 2 lit.
c) și d) din RNLC&FPF și există o hotărâre pronunțată de o autoritate competentă până
la data de 30 martie 2018, respectiv 30 aprilie 2018, după caz, susceptibilă de a face
obiectul unor căi de atac, acțiunea sau procedura va fi considerată ca nesoluționată în
mod definitiv și irevocabil, dacă solicitantul de licență face dovada solicitării comunicării
motivelor transmisă autorității competente. În cazul hotărârilor nemotivate dovada
demarării procedurii de atac se face prin solicitarea de comunicare a motivelor deciziei
transmisă autorității competente.
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(7) Comisia pentru acordarea licenței cluburilor analizează documentația de
licențiere prezentată de club pentru obținerea licenței, rapoartele experților, precum și
raportul final al managerului de licențiere și pronunță o hotărâre de admitere sau
respingere a cererii de acordare a licenței UEFA/de Liga I, sau de admitere a cererii de
acordare a licenței de Liga I și aplicarea de sancțiuni, după caz. Hotărârea poate fi
atacată cu apel în termenul precizat în cuprinsul art. 6, alin. 11 din RNLC&FPF și în
prezentul Regulament.
(8) Dacă Comisia pentru acordarea licenței cluburilor admite cererea de
acordare a licenței cu unanimitate de voturi, va motiva pe scurt hotărârea, până la
termenul limită de luare a deciziei stabilit pentru categoria de licență. La solicitarea
managerului de licențiere, în vederea exercitării căii de atac a apelului, Comisia pentru
acordarea licenței cluburilor va motiva in extenso hotărârea privind admiterea cererii de
acordare a licenței adoptată cu unanimitate de voturi, în termenul-limită de luare a
deciziei stabilit pentru fiecare categorie de licență.
(9) În cazul în care clubul solicită licență atât pentru competițiile de club UEFA
cât și pentru campionatul național Liga I, hotărârea trebuie motivată arătând articolele
neîndeplinite care au condus la respingerea cererii și refuzarea acordării licenței UEFA,
cât și respingerea sau admiterea cererii și refuzarea ori acordarea licenței de Liga I, cu
sau fără sancțiuni, după caz.
(10) Hotărârea luată cu majoritate de voturi va fi motivată in extenso în
termenul limită de luare a deciziior. Opinia/opiniile separată/e rămase în minoritate se
vor motiva şi semna în acelaşi termen.
Articolul 17

(1) Şedinţele Comisiei nu sunt publice.
(2) Preşedintele Comisiei asigură ordinea și disciplina şedinţei, putând lua
măsuri pentru păstrarea ordinii şi bunei-cuviinţe.
(3) Toate persoanele care iau parte la şedinţă sunt obligate să aibă o purtare
cuviincioasă.
(4) Preşedintele Comisiei poate chema la ordine orice persoană care tulbură
mersul dezbaterilor, putând dispune evacuarea acesteia din sală.

Articolul 18

(1) Preşedintele Comisiei va dispune, pentru fiecare şedinţă, întocmirea
unei liste cu dosarele ce urmează să fie analizate în acea zi, aceasta urmând a fi
afişată pe uşa sălii de şedinţă cu cel puţin o oră înainte de începerea şedinţei.
(2) Președintele Comisiei poate admite schimbarea ordinii de audiere a
solicitanților de licență/cluburilor licențiate, dacă cei programați în ziua respectivă nu se
împotrivesc.

Articolul 19

(1) Orice cerere adresată Comisiei pentru acordarea licenței cluburilor trebuie
să fie formulată în scris și trebuie să conțină motivele de fapt și de drept, precum și
probele pe care se întemeiază aceasta.
(2) Cererile formulate în scris pot fi susținute oral și dezbătute în fața
Comisiei.
(3) Nu se admit probe noi faţă de documentaţia de licenţiere prezentată de
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solicitantul de licenţă la data limită 30 martie 2018 şi a documentelor suplimentare
depuse la iniţiativa acestuia sau solicitate şi primite de experţi înainte de emiterea
rapoartelor lor, cu excepţia dovezilor suplimentare solicitate de membrii Comisiei la
criteriile: sportiv, infrastructură, personal și administrație și juridic. Membrii Comisiei nu
pot solicita dovezi suplimentare la criteriul financiar, cu excepția cazului în care
Declarația de exactitate și exhaustivitate depusă de solicitantul de licență conține
evenimente sau situaţii de importanţă economică majoră survenită de la data bilanţului,
care ar fi putut avea un impact negativ asupra situaţiei financiare a solicitantului de
licenţă faţă de cea prezentată în Situaţiile financiare anuale auditate depuse
licenţiatorului pentru solicitarea licenţei. În acest caz, expertul financiar trebuie să
întocmească un raport suplimentar cu propunerea de a se acorda/refuza licenţa, după
caz.
(4) În situația în care solicitantul de licență, la cererea Președintelui Comisiei,
depune probe noi în susținerea îndeplinirii criteriilor de licențiere (cu excepția celui
financiar) care nu au putut fi cunoscute de experții FRF și de managerul de licențiere la
întocmirea rapoartelor lor cu propunerea de refuzare a licenței sau de sancționare a
clubului, după caz, Comisia va putea cere solicitantului de licență note scrise pentru
susținerea îndeplinirii criteriilor de licențiere. Dacă sunt depuse probe noi care nu au
fost cunoscute de managerul de licențiere, acesta are dreptul să formuleze un punct de
vedere, oral în ședință sau ulterior în scris, până la pronunțarea hotărârii. În vederea
lămuririi tuturor aspectelor legate de probele noi depuse de solicitantul de licență,
membrii Comisiei pot adresa întrebări reprezentanților acestuia.
(5) Președintele Comisiei poate solicita managerului de licențiere să susțină
raportul său în cadrul ședinței. Membrii Comisiei pot adresa întrebări managerului de
licențiere pentru lămurirea tuturor aspectelor legate de documentația de licențiere
prezentată de solicitantul de licență.
(6) Președintele Comisiei poate solicita prezența experților Administrației de
licențiere pentru a li se adresa întrebări de către membrii Comisiei în vederea lămuririi
tuturor aspectelor legate de documentația de licențiere prezentată de solicitantul de
licență.

Articolul 20

(1) Dezbaterile şi susţinerile din cadrul şedinţei vor fi consemnate pe scurt
în partea introductivă a Hotărârii.
(2) După încheierea audierilor, membrii Comisiei vor delibera în secret.
(3) Toţi membrii Comisiei prezenți au îndatorirea să-şi spună părerea asupra
fiecărei chestiuni. Preşedintele Comisiei îşi spune părerea ultimul.
(4) Comisiile pentru acordarea licenței cluburilor pot amâna, pronunțarea
hotărârii în cadrul calendarului de funcţionare stabilit pentru fiecare tip de licență şi pot
cere informaţii suplimentare managerului de licențiere și experțiilor Administraţiei de
licenţiere şi/sau reprezentanților clubului solicitant de licenţă.
Articolul 21

(1) În urma deliberării, Comisia pentru acordarea licenţei cluburilor
hotărăşte, după caz:
- Admite cererea de acordare a licenței indicând și tipul de licență acordat;
- Respinge cererea de acordare a licenței și refuză licența;
- Admite excepția, respinge cererea ca tardiv formulată și constată
îndeplinirea sau neîndeplinirea condițiilor și cerințelor minime obligatorii
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prevăzute în RNLC&FPF;
- Admite excepția, respinge cerere ca netimbrată/insuficient timbrată și
constată îndeplinirea sau neîndeplinirea condițiilor și cerințelor minime
obligatorii prevăzute în RNLC&FPF;
- Admite excepția, respinge cererea ca inadmisibilă și constată îndeplinirea
sau neîndeplinirea condițiilor și cerințelor minime obligatorii prevăzute în
RNLC&FPF;
- Ia act de renunțarea la judecată a cererii de acordare a licenței și
pronunță o hotărâre în acest sens.
(2) Hotărârea va conţine următoarele elemente:
- Componenţa nominală a Comisiei, locul şi data pronunţării hotărârii;
- Numele clubului solicitant de licenţă, codul unic de înregistrare sau codul
de înregistrare fiscală, după caz, precum şi numele reprezentanţilor acestuia
şi ale celorlalte persoane care au participat la dezbateri;
- Constatările Preşedintelui Comisiei referitoare la verificarea
independenţei membrilor şi existenţei cvorumului;
- Opinia separată, dacă este cazul;
- Dispozitivul;
- Termenul în care se poate declara apel şi instanţa competentă să
soluționeze cererea de apel;
- Semnăturile membrilor prezenţi la dezbateri.
(3) Hotărârea va fi semnată de Preşedintele Comisiei şi de toţi membrii care
au fost prezenţi la dezbateri. În situaţia în care unul dintre membrii care au participat la
dezbateri este în imposibilitate de a semna, se face menţiune despre acest lucru, iar
hotărârea va fi semnată pentru acesta de Președintele Comisiei, sau de persoana care
a înlocuit Președintele.

Articolul 21 bis
(1) Erorile sau omisiunile cu privire la denumire sau date de identificare ale
solicitantului de licenţă, susţinerile părţilor sau cele de calcul matematic, precum şi
orice erori materiale cuprinse în hotărâre, pot fi îndreptate din oficiu sau la cerere.
Comisia pentru acordarea licenţei cluburilor se pronunţă prin încheiere fără citarea
solicitantului de licenţă.
(2) Dacă prin hotărârea dată, Comisia pentru acordarea licenţei cluburilor a
omis să se pronunţe asupra unei cereri sau excepţii invocate se poate cere
completarea hotărârii în 2 zile lucrătoare de la pronunţare.

CAPITOLUL AL IV-LEA
PROCEDURA ÎN FAŢA COMISIEI DE APEL PENTRU ACORDAREA
LICENȚEI CLUBURILOR
Articolul 22
(1) Împotriva hotărârii Comisiei pentru acordarea licenţei cluburilor pot
formula apel solicitantul de licență, clubul licenţiat sau licențiatorul – prin managerul de
licenţiere.
(2) Termenul de apel este de cinci zile calendaristice. Termenul de apel
curge de la momentul comunicării prin fax a hotărârii Comisiei pentru acordarea
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licenţei cluburilor. În calculul termenului de apel intră atât ziua în care este comunicată
hotărârea, cât și ziua în care expiră termenul de apel.
(3) Termenul-limită pentru formularea unui apel împotriva hotărârii Comisiei
pentru acordarea licenţei cluburilor de cluburile solicitane de licență este stabilit în
cuprinsul art. 6 alin. 11 lit. g) din RNLC&FPF, fiind data de 20 aprilie 2018 pentru
licența UEFA și data de 22 mai 2018 pentru licența de Liga I. Același termen-limită se
aplică și pentru apelurile formulate de managerul de licențiere în legătură cu hotărârile
Comisiei pentru acordarea licenței cluburilor.
(4) Formularea unui apel în afara termenului indicat la alin. 2 de mai sus ori
neplata taxei de apel de solicitantul de licență în interiorul termenului de apel va atrage
respingerea apelului ca tardiv/netimbrat. Apelurile declarate de managerul de licențiere
sunt scutite de plata taxei de apel. Aceste reguli se aplică și în cadrul procedurii de
retragere a licenței, sau de sancționare a clubului licențiat de Liga I, ulterior încheierii
procesului de bază pentru acordarea licenței cluburilor, în cazul neîndeplinirii oricăror
cerințe și criterii de acordare a licenței, pe parcursul sezonului competițional.
(5) Cererea de apel trebuie să cuprindă:
- hotărârea împotriva căreia s-a formulat apelul;
- motivele de fapt și de drept care stau la baza formulării cererii de apel;
- indicarea probelor noi care nu au putut fi cunoscute de Comisia pentru
acordarea licenţei cluburilor, la data pronunţării hotărârii;
- neindicarea motivelor de apel în termenul stabilit, atrage sancțiunea
anulării apelului.
(6) Cererea de apel trebuie însoţită de documente care să probeze
îndeplinirea acelor cerinţe obligatorii pentru acordarea licenţei care au determinat
respingerea cererii de acordare a licenței sau acordarea licenței de Liga I cu sancțiuni
de instanța de fond, după caz. Proba privind achitarea datoriilor financiare restante,
conform art. 46, 47 și 47bis, coroborat cu Anexa VI, se face cu documente emise cel
mai târziu la data de 30 martie 2018, termenul-limită pentru îndeplinirea cerințelor
obligatorii ale criteriului financiar de acordare a licenței UEFA. De asemenea, proba
privind plata sau amânarea la plată a datoriilor financiare restante, conform art. 46, 47
și 47bis, coroborat cu Anexa VI, se face cu documente emise cel mai târziu la data de
30 aprilie 2018, termenul de grație acordat solicitanților de licență de Liga I pentru
îndeplinirea cerințelor obligatorii ale criteriului financiar.
(7) Documentele noi depuse în susținerea apelului, care vizează
îndeplinirea cerințelor obligatorii ale criteriului financiar pentru acordarea licenței
UEFA/de Liga I, trebuie evaluate de expertul financiar al Administrației de licențiere.
Acesta va întocmi un raport în atenţia managerului de licenţiere. Pe baza apelului
formulat de solicitantul de licenţă şi a raportului expertului financiar, managerul de
licenţiere va înainta Comisiei de apel pentru acordarea licenţei cluburilor întâmpinarea
cu propunerea de a se admite sau de a se respinge apelul, după caz. Întâmpinarea se
comunică apelantului cu cel puţin o zi înainte de termenul fixat pentru audiere.
(8) În cazul în care apelul este formulat de managerul de licenţiere
solicitantul de licenţă poate formula întâmpinare. Aceasta se va depune la dosarul
Comisiei cu cel puţin 1 zi înainte de termenul fixat pentru audiere. Întâmpinarea nu
este obligatorie.
(9) Comisia de apel pentru acordarea licenţei cluburilor poate solicita dovezi
suplimentare pentru verificarea îndeplinirii condițiilor și cerințelor minime obligatorii
pentru acordarea licenţei UEFA sau pentru verificarea îndeplinirii cerințelor minime
pentru acordarea licenței de Liga I cu sau fără sancțiuni, în funcţie de tipul de licenţă
solicitat, având în acest scop posibilitatea să amâne pronunţarea soluţiei în cadrul
calendarului de funcţionare stabilit.
(10) Înaintea Comisiei de apel nu se vor putea folosi alte motive și dovezi, cu
excepția celor invocate în fața Comisiei pentru acordarea licenței cluburilor, dezvoltate
în motivele de apel și a documentelor noi depuse în susținerea apelului.
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Articolul 23
(1) Dispoziţiile art. 8 alin. 3 privind comunicarea hotărârilor instanței de fond
și dispozițiile art. 12 alin. 2 și 3 privind citarea solicitantului de licență sunt aplicabile și
în cadrul procedurii de apel.
(2) Dispoziţiile art. 16 - 21 referitoare la judecarea în fond a cererii se aplică
în mod corespunzător şi la judecarea apelului.

Articolul 24

(1) Comisia de apel pentru acordarea licenţei cluburilor, judecând apelul,
pronunţă una dintre următoarele soluţii:
- Admite apelul, atunci când îl găseşte întemeiat;
- Respinge apelul, menţinând hotărârea atacată.
(2) Solicitantului de licenţă nu i se poate crea, în propria cale de atac, o
situaţie mai rea decât aceea din hotărârea atacată, în afară de cazul în care el consimte
expres la aceasta.
(3) Decizia Comisiei de apel pentru acordarea licenţei cluburilor va fi semnată
de Preşedintele Comisiei şi de toţi membrii prezenţi la dezbateri.
(4) Decizia Comisiei de apel pentru acordarea licenţei cluburilor este definitivă
şi executorie.

(5) Decizia pronunţată de Comisia de apel pentru acordarea licenţei cluburilor
nu va putea fi atacată la alte organisme jurisdicţionale ale FRF, la instanţele de drept
comun sau arbitrale cu excepţia prevăzută la alin. 6 de mai jos.
(6) Deciziile pronunțate de Comisia de apel pentru acordarea licenței
cluburilor pot fi atacate cu recurs la Tribunalul Arbitral al Sportului de la Lausanne (TAS),
în regim de urgență, în termen de zece zile de la data comunicării hotărârii atacate,
conform Convenției arbitrale semnate de licențiator și solicitantul de licență.
(7) În calculul termenelor de recurs indicate mai sus intră atât ziua în care
este comunicată hotărârea, cât și ziua în care expiră termenul de recurs.
(8) Formularea unui recurs în afara termenelor indicate mai sus va atrage
respingerea recursului ca tardiv, Decizia Comisiei de apel pentru acordarea licenței
rămânând irevocabilă. Recursurile declarate de solicitantul de licență/clubul licențiat
și/sau de managerul de licențiere în afara termenului indicat mai sus vor fi respinse ca
tardive. Aceste reguli se aplică și în cadrul procedurii de retragere a licenței sau a
procedurii de sancționare ulterioară a clubului licențiat de Liga I.
(9) Art. 22 alin. 10 se aplică în mod corespunzător.
(10) Decizia arbitrală pronunțată de TAS este irevocabilă.
Articolul 25

(1) Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Comitetului Executiv al FRF
din data de 30 octombrie 2017.
(2) Prezentul regulament intră în vigoare la data de 1 martie 2018 şi se aplică
începând cu procesul de licenţiere pentru sezonul competiţional 2018/2019, înlocuind
Regulamentul privind procedurile comisiilor pentru acordarea licenței cluburilor din
cadrul FRF, ediţia 2016.
(3) Prezentul regulament face parte integrantă din Regulamentul național de
licențiere a cluburilor și de fair play financiar, ediția 2017, conform art. 6 alin. 11 din
RNLC&FPF.
11
Ediția 2017

