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Comitetul Executiv al FRF adoptă prezentul Regulament: 

 

PARTEA I. PREVEDERI CU CARACTER GENERAL 

Articolul 1 – Domeniul de aplicare 

1.  Prezentul regulament se aplică tuturor cluburilor participante în Campionatul Național Liga a 3 a, 

care trebuie să respecte un număr minim de condiții pentru a evolua în Campionatul Național Liga 

a 3 a cel puțin până la finalul sezonului curent (al celui în care se face evaluarea). 

2. Acesta are rolul de a stabili drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile tuturor părţilor implicate în 

organizarea și desfășurarea competiției care intră sub incidența prezentului regulament: 

a) cerinţele care trebuie îndeplinite de FRF pentru a funcţiona ca evaluator pentru cluburile 

participante în  Campionatul Național Liga a 3 a, precum şi procedurile care trebuie urmate de 

FRF pentru a efectua evaluarea acestor cluburi (Capitolul 1); 

b)  criteriile minime sportive, de infrastructură, de personal şi administraţie, juridice şi financiare 

care trebuie îndeplinite de un club pentru a putea finaliza procesul de evaluare (Capitolul 2). 

 

Articolul 2 – Obiectivele 

1. Prezentul regulament are următoarele obiective: 

a) promovarea şi îmbunătăţirea continuă a standardelor minime privitoare la toate aspectele 

legate de fotbal în România şi acordarea unei atenţii prioritare formării tinerilor jucători care 

activează în cadrul cluburilor; 

b) asigurarea unui nivel adecvat de management şi de organizare pentru fiecare club; 

c) adaptarea infrastructurii cluburilor în vederea asigurării dotărilor necesare desfășurării 

activității de către jucători, oficiali, public, transmisii TV şi mass-media, precum și pentru 

asigurarea siguranței acestora; 

d) îmbunătăţirea capacităţilor economice şi financiare ale cluburilor; 

e) protejarea integrităţii şi asigurarea desfăşurării în condiții optime a Campionatului Naţional 

Liga a 3-a; 

f) promovarea efectuării de analize comparative ale criteriilor financiare, sportive, juridice, de 

personal şi administraţie şi de infrastructură la nivelul cluburilor din România. 

g) adoptarea responsabilităţii sociale în fotbal; 

h) promovarea unei relaţii sănătoase între cluburi şi suporteri şi creşterea accesibilităţii 

fotbalului. 
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i) îmbunătăţirea sustenabilităţii economice şi financiare a cluburilor, prin sporirea 

transparenţei şi credibilităţii acestora; 

Articolul 3 – Definiţiile termenilor 

1. În prezentul Regulament, se aplică următoarele definiţii ale termenilor: 

 

Agent/Intermediar 

 

O persoană fizică sau juridică autorizată care, în schimbul unui 

onorariu sau în mod gratuit, reprezintă jucătorii şi/sau cluburile 

în cadrul negocierilor vizând încheierea unor contracte sau 

reprezintă cluburile în cadrul negocierilor vizând încheierea unui 

acord de transfer. 

  

Autoritate publica Orice formă de autoritate publică, precum Consilii Locale, Consilii 

Judetene şi organe similare, activând la nivel local, precum și alte 

autorități administrativ teritoriale. 

  

  

Costuri de achiziţionare a 

drepturilor de legitimare 

ajucătorului 

Sumele angajate şi/sau plătite pentru achiziţionarea drepturilor 

de legitimare a unui jucător, incluzând orice perfecţionare internă 

sau alte costuri. 

 Acestea includ: 

- indemnizaţia de transfer, inclusiv compensaţia de formare, 

promovare şi contribuţia de solidaritate, angajată şi/sau plătită 

către un alt club de fotbal şi/sau terţă parte pentru obţinerea 

jucătorului; 

- onorariile agenţilor/intermediarilor;   

- alte costuri directe cu achiziţia drepturilor de legitimare a unui 

jucător, de exemplu, impozite pe indemnizaţia de transfer. 

  

Criterii minime de evaluare Cerinţe care trebuie îndeplinite de un Club pentru a finaliza 

procesul de evaluare (sportiv,  infrastructură, personal şi 

administraţie, juridic şi financiar). 

  

Dată limită pentru depunerea 

(încărcarea în aplicație) cererii 

la evaluator  

Data până la care evaluatorul solicită cluburilor să depună 

(încarce în aplicație) toate informaţiile relevante pentru cererea 

de evaluare, respectiv data de 30 septembrie. 
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Dată obligatorie de închidere a 

exerciţiului financiar 

Data anuală de referinţă din punct de vedere contabil, pentru 

entitatea care efectuează raportarea, respectiv data de 31 

decembrie a anului anterior sezonului competițional curent. 

  

Eveniment sau situaţie de    

importanţă economică      

majoră 

Un eveniment sau o situaţie considerat(ă) important(ă) pentru 

situaţiile financiare ale cluburilor care ar implica o prezentare 

diferită (nefavorabilă) a rezultatelor activităţii, și a situaţiei 

financiare . 

  

Facilităţi de antrenament  Baza sportiva (terenuri, vestiare, sala de sport, etc) unde jucătorii 

legitimaţi ai unui club se antrenează şi/sau unde se derulează 

activitatea de pregătire a juniorilor, în mod regulat.  

 

Evaluator  

 

Organism care implementează procesul de evaluare a cluburilor 

şi are anumite atribuţii în ceea ce priveşte procesul de 

monitorizare a cluburilor. 

  

Modificare semnificativă  Un eveniment considerat important pentru documentaţia 

înaintată anterior şi care ar necesita o prezentare diferită dacă s-

ar fi produs anterior înaintării documentaţiei. 

  

Perioadă de raportare Perioada de raportare financiară care se încheie la data 

obligatorie de închidere a exerciţiului financiar,  respectiv de la 

data de 01 ianuarie până la data de 31 decembrie a fiecărui an. 

  

Reglementări contabile  

naţionale  

Reglementările contabile şi de raportare, precum şi informaţiile 

pe care trebuie să le prezinte entităţile într-o anumită ţară. 

  

Stadion  Locaţie special amenajată în scopul desfășurării competițiilor 

sportive fotbalistice, care îndeplinește condițiile prevăzute de 

Regulamentele FRF. 

 

Garanție financiară Suma de bani pe care clubul participant la Campionatul national 

Liga a 3-a trebuie să o depună în contul FRF, odată cu înscrierea 

în campionat în vederea asigurării predictibilității și 

sustenabilității competiției. 
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2. Termenii folosiți la genul masculin se aplică și pentru genul feminin. Termenii folosiți la singular se aplică 

și pentru plural și vice-versa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTEA A II-A. CONDIȚII MINIME DE PARTICIPARE LA CAMPIONATUL 

NAȚIONAL LIGA A 3-A 

 

CAPITOLUL 1: EVALUATORUL 

Articolul 4 – Responsabilităţi 

1. Evaluatorul este Federaţia Română de Fotbal (FRF).  

 În principal, evaluatorul:  

a) înfiinţează o Comisie de evaluare pentru cluburile participante în Campionatul Național Liga a 3-a, 

conform prevederilor art. 5; 

b) întocmeşte o listă de sancţiuni, conform prevederilor art.6; 

c) defineşte procesul de bază, conform prevederilor art.7; 

d) evaluează documentaţia înaintată de cluburi pentru a stabili dacă aceasta este corespunzătoare cu 

prevederile regulamentare şi dacă au fost îndeplinite toate criteriile, respectiv pentru a stabili dacă 

mai sunt necesare alte informaţii; 

e) asigură un tratament egal pentru toate Cluburile evaluate şi garantează acestora deplina 

confidenţialitate în privința informaţiilor furnizate pe parcursul procesului de evaluare, conform 

prevederilor art.8; 
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f) stabileşte dacă un Club evaluat îndeplinește condițiile minime pentru participarea în  Campionatul 

Național Liga a 3-a.   

 

Articolul 5 – Comisia de evaluare 

1.  Evaluatorul are obligaţia de a numi un manager de evaluare care răspunde de Comisia de evaluare. 

2. Atribuţiile Comisiei de evaluare includ: 

a)  conceperea, implementarea şi dezvoltarea procesului de evaluare a cluburilor; 

b)  asigurarea de asistenţă, consiliere şi monitorizare a cluburilor în timpul sezonului competiţional; 

c) furnizarea de sprijin în probleme administrative comisiilor de luare a deciziilor, respectiv Comisia 

de Etică și Disciplină și Comisia de Recurs. 

3. Comisia de evaluare este formata din Managerul de evaluare, Expertul financiar și Expertul pe criteriile 

sportive, de infrastructură, de personal și administrație și juridice.  

Atribuțiile managerului de evaluare și ale experților sunt definite în Anexa I. 

 

Articolul 6 – Lista de sancţiuni 

1.  În vederea garantării derulării unui proces de evaluare corespunzător, în cazul neîndeplinirii criteriilor 

menţionate în art. 13 alin. 2 vor fi aplicate sancțiunile prevăzute în Anexa II a prezentului Regulament. 

Procedura de luare a deciziilor de sancționare și căile de atac ale clubului evaluat sunt stabilite în Anexa 

I a prezentului Regulament.  

Articolul 7 – Termenele procesului de bază și taxa de evaluare 

1. Procesul de bază pentru iniţierea procedurilor, încărcarea în aplicație  cererii și a documentaţiei, 

verificarea criteriilor şi  evaluarea cluburilor din Campionatul Național Liga a 3-a se desfăşoară în perioada 

15 septembrie – 29 noiembrie. Până la data de  29 noiembrie inclusiv Managerul de evaluare va trimite 

rapoartele finale către Secretarul General.  

2.  Ca excepție de la procesul de bază, alin 1 de mai sus, cluburile participante în Campionatul Național Liga 

a 3-a în sezonul competițional 2022-2023 vor încărca în Football Connect, în secțiunea dedicată, în 

perioada 31 mai – 05 iunie 2023, documentația aferentă criteriilor financiare, conform articolelor 37 și 38. 

Neîndeplinirea acestei prevederi va conduce la aplicarea de sancțiuni, conform anexei II, la momentul 

finalizării procesului de evaluare a clubului respectiv. 

3. Taxa pentru procesul de evaluare a clubului participant la  la Campionatul Național Liga a 3-a este de 1.000 

lei. Taxa nu este rambursabilă și dovada achitării acesteia se depune o dată cu cererea. 

4. Respectarea termenelor limită stabilite la alin. 1 și 2  de mai sus este condiție obligatorie pentru evaluarea 

cluburilor participante la Campionatul Național Liga a 3-a în sezonul competițional aflat în desfășurare.   

5. Termenele limită pentru etapele cheie ale procesului de bază și ale procedurilor de luare a deciziilor sunt 

stabilite în Anexa I.  
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Articolul 8 – Procedurile de evaluare 

1.  Procedurile de evaluare se bazează în general pe analizarea şi determinarea relevanţei şi calităţii 

informaţiilor conţinute în documentaţia depusă de clubul participant la  Campionatul Național Liga a 3-

a pentru fiecare criteriu de evaluare în parte. 

2.  În analizarea documentaţiei se va ţine cont de condiţiile de formă şi de fond şi, pe cât posibil, se va 

verifica exactitatea datelor furnizate, precum şi relevanţa acestora. La criteriile specifice se va ţine cont 

de conformitatea documentelor furnizate de Club cu cerinţele din prezentul regulament şi de legislaţia 

naţională în materie (de exemplu: criteriul juridic, criteriul personal şi administrație, ş.a.m.d.). 

3.  Metodele de evaluare specifice utilizate pentru verificarea îndeplinirii criteriilor financiare, metode 

ţinând de specificul practicilor, reglementărilor şi legislaţiei în domeniul financiar- contabil, sunt 

enunţate în Anexa IV. 

 

Articolul 9 –Tratamentul egal şi confidenţialitatea 

1.  FRF, ca evaluator național, va asigura un tratament egal pentru toate cluburile incluse în procesul de 

bază. 

2.  FRF, ca evaluator național, va garanta cluburilor, incluse în procesul de bază, deplină confidenţialitate 

cu privire la informaţiile înaintate pe parcursul procesului de evaluare. Toate persoanele implicate în 

procesul de evaluare sau numite de FRF vor semna un contract de confidenţialitate, înainte de a-şi 

începe activitatea. 

 

CAPITOLUL 2: CLUBUL EVALUAT 

 

Articolul 10 – Definirea clubului evaluat 

1. Clubul evaluat este un membru afiliat al FRF , participant în Campionatul Național Liga a 3 a în sezonul 

competițional aflat în desfășurare la momentul începerii procesului de evaluare (denumit în continuare: 

Cubul, Clubul evaluat pe criteriile privind participarea în Campionatul Național Liga a 3 a sau Clubul 

participant în Campionatul Național Liga a 3a). 

2. Toate cluburile participante la Campionatul Național Liga a 3a în sezonul competițional aflat în 

desfășurare la momentul evaluării, au obligația să solicite efectuarea evaluării condițiilor minime de 

participare în Campionatul Național Liga a 3a, conform prezentului Regulament. 

3. Echipele satelit ale cluburilor participante în Campionatul Național Liga 1 sau 2 nu intră sub incidența 

prezentului Regulament. 

 

Articolul 11 – Responsabilităţi generale ale clubului evaluat 

1.  Clubul definit la articolul 10 are obligaţia de a pune la dispoziţia evaluatorului: 
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a) toate informaţiile necesare şi/sau documentele relevante pentru a demonstra îndeplinirea 

condițiilor de participare în Campionatul Național Liga a 3-a, în forma și conținutul solicitate în 

prezentul regulament; 

b) orice alte documente relevante pentru procesul de luarea deciziei de către evaluator. 

2. Acestea includ informaţii cu privire la Club în: domeniul sportiv, al infrastructurii, al personalului şi 

administraţiei, precum şi informaţiile juridice şi financiare. 

3.  Evaluatorul trebuie anunţat fără întârziere cu privire la orice eveniment care are loc după înaintarea 

documentaţiei către acesta şi care atrage orice modificare semnificativă a informaţiilor înaintate 

anterior de către club (inclusiv modificarea formei juridice sau a structurii juridice a clubului). 

 

Articolul 12 – Îndeplinirea criteriilor minime de evaluare de către Clubul participant la 

Campionatul Național Liga a 3-a 

1. Cluburile, care prin merit sportiv, participă în sezonul competițional aflat în desfășurare  în Campionatul 

Naţional Liga a 3-a, au obligația să solicite evaluarea îndeplinirii condițiilor minime de participare la 

această competiție, în conformitate cu prezentul regulament. 

2.  FRF, ca evaluator național, în baza raportului Comisiei de evaluare înaintat Secretarului General al FRF, 

concluzionează dacă participantul în  Campionatul Național Liga a 3-a îndeplinește criteriile minime 

solicitate. 

 

CAPITOLUL 3: CRITERIILE DE EVALUARE 

 
Articolul 13 – Criterii generale 

1.  Clubul evaluat, participant la Campionatul Național Liga a 3a, trebuie să îndeplinească criteriile definite 

în acest capitol.  

2.  Cu excepția art. 10 alin. 2 din prezentul regulament, pentru care se retrage dreptul de participare din 

Campionatul Național Liga a 3-a aflat în desfășurare, neîndeplinirea celorlalte criterii din prezentul 

regulament va conduce la aplicarea unor sancțiuni, în conformitate cu Anexa II.  

3. Cluburile participante în  Campionatul Național Liga a 3-a trebuie să încarce în platforma electronică de 

evaluare documentele necesare pentru fiecare dintre cele cinci criterii până la data limită stabilită de 

evaluator, astfel încât să permită Comisiei de evaluare să verifice dacă sunt îndeplinite cerințele definite 

în acest capitol.  

 

CRITERII SPORTIVE 

Articolul 14 – Programul de dezvoltare a Centrului de copii și juniori 

1.  Clubul trebuie să încarce pe platformă un program de dezvoltare a Centrului de copii și juniori  întocmit 

de șeful Centrului de Copii și Juniori și aprobat de reprezentantul legal al acestuia. 

2.  Clubul are obligația de a prezenta programul de dezvoltare a sectorului de juniori pentru minim două 
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echipe de juniori.    

3.  Programul trebuie să abordeze cel puţin următoarele domenii: 

a) Obiectivele şi strategia privind dezvoltarea sectorului de juniori; 

b) Organizarea sectorului de juniori (organigramă, organismele implicate, echipele de juniori, 

etc); 

c) Personalul (tehnic, medical, administrativ, etc.) şi calificările minime necesare cerute de 

prezentul regulament la criteriile de personal; 

d) Infrastructura disponibilă pentru sectorul de juniori (dotări pentru antrenament şi meci, alte 

dotări); 

e) Programul de pregătire fotbalistică pentru diverse grupe de vârstă (abilităţi de joc, tehnice, 

tactice şi fizice);  

f) Inițiative de instruire (Legile jocului, antidoping, integritate, combaterea rasismului);  

g) Asistenţă medicală pentru juniori;   

h) Resursele financiare (bugetul de venituri și cheltuieli disponibil, contribuţia solicitantului de 

certificare, a jucătorilor sau a comunităţii locale, etc.); 

i) Analiza obiectivelor şi obţinerea de feedback în vederea evaluării rezultatelor şi a gradului 

de atingere a obiectivelor; 

j) Durata programului (minimum trei ani şi maximum şapte ani).  

4. Clubul participant în  Campionatul Național Liga a 3-a trebuie să se asigure că toţi juniorii implicaţi în 

programul de dezvoltare a sectorului de juniori au posibilitatea de a urma programele de şcolarizare 

obligatorie conform legislaţiei naţionale  și  că nici un junior implicat în program nu este împiedicat să 

continue alt tip de instruire decât cea fotbalistică. 

   

Articolul 15 – Echipele de juniori 

1.   Clubul participant în Campionatul Național Liga a 3 trebuie să aibă cel puţin două echipe de juniori din 

grupa de vârstă cuprinsă între 10 – 19 ani (juniori U11, U13, U15, U16, U17 și U19/Ligă de Tineret 

înscrise în competițiile organizate de FRF/AJF/AMFB). 

2.  Fiecare echipă de juniori trebuie să ia parte la competiţii sau programe oficiale la nivel naţional, regional 

sau local, organizate sau recunoscute de FRF.   

3.  În cadrul oricărei echipe de juniori trebuie să fie cel puțin 18 jucători legitimați, cu excepția echipelor 

sub 13 ani care trebuie să aibă minim 10 jucători.  

4. Cel mult 5 (cinci) jucători, din cadrul oricărei echipe de juniori, pot fi legitimați sub formă de împrumut 

de la alte cluburi de fotbal, cu excepția echipelor sub 13 ani, și mai mici, unde pot fi legitimați sub forma 

de împrumut maxim 3 (trei) jucători.   
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5. Toți jucătorii juniori, inclusiv cei cu vârste mai mici de 11 ani, trebuie să fie legitimați la FRF sau la 

AJF/AMFB în conformitate cu prevederile aplicabile din Regulamentul FRF privind statutul şi transferul 

jucătorilor. 

6. Clubul participant la Campionatul Național Liga a 3-a trebuie să facă dovada că toţi jucătorii participanți 

la campionatele U11 – U19 sunt supuşi unui control medical anual. Se vor prezenta listele cu vizele 

medicale efectuate la începutul sezonului competițional. Listele vor fi semnate de către reprezentantul 

legal și parafate de către medic. 

  

Articolul 16 – Asistenţă medicală pentru jucătorii seniori 

Clubul participant în  Campionatul Național Liga a 3-a   trebuie să facă dovada că toţi jucătorii seniori sunt 

supuşi unui control medical anual (listele medicale vor fi semnate de jucătorii seniori pentru luare la 

cunoștință, de către reprezentantul legal și parafate de medic). 

 

Articolul 17 – Legitimarea jucătorilor seniori 

Toţi jucătorii Clubului participant în  Campionatul Național Liga a 3-a  , trebuie să fie legitimaţi la FRF în 

conformitate cu prevederile aplicabile din Regulamentul privind statutul şi transferul jucătorilor al FRF. 

 

Articolul 18 – Încheierea contractelor cu jucătorii profesionişti  

Toţi jucătorii profesionişti din cadrul echipelor clubului participant în  Campionatul Național Liga a 3-a   

trebuie să aibă încheiate contracte, de muncă sau contracte de activitate sportivă pentru desfăşurarea 

activităţii fotbalistice, cu  acesta, în conformitate cu prevederile aplicabile ale Regulamentului privind 

statutul şi transferul jucătorilor al FRF. Se va prezenta tabelul cu jucătorii primei echipe, în care se va 

specifica perioada legitimării, respectiv definitiv sau temporar, după caz. Tabelul va fi semnat și ștampilat 

de către Departamentul de Competiții al FRF. 

 

Articolul 18bis - Împrumutul jucătorilor profesionişti 

Clubul evaluat pe criteriile privind participarea în Campionatul Național Liga a 3-a trebuie să respecte 

prevederile Regulamentulului FIFA/FRF privind statutul şi transferul jucătorilor în ceea ce priveşte 

împrumuturile de jucători profesionişti (maxim opt jucători profesioniști împrumutați de la alte cluburi pe 

lista A în sezonul 2022-2023, maxim șapte în 2023-2024 și maxim șașe începând cu 2024-2025). 

 

Articolul 19 – Probleme privind arbitrajul şi Legile Jocului 

Clubul evaluat pe criteriile privind participarea în Campionatul Național Liga a 3-a trebuie să facă dovada 

participării la o întrunire pe teme de arbitraj organizată de  cel puțin Comisia Centrală a Arbitrilor sau 

Comisia Județeană/Municipiului București a Arbitrilor pe parcursul sezonului competiţional în care se face 

evaluarea. În acest scop se va prezenta adeverința CJA/CMBA și lista de prezență semnată de participanții 

de la evenimentul respectiv (care trebuie să includă membrii primei echipe: jucători, antrenori, staff-ul 
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tehnic). Întrunirea trebuie să aibă loc cel târziu până la data la care Managerul Comisiei de Evaluare va 

emite raportul către Sectretarul General al FRF.  

 

Articolul 20 – Strategia de responsabilitate socială fotbalistică 

1. Clubul evaluat pe criteriile privind participarea în Campionatul Național Liga a 3-a trebuie să stabilească 

şi să aplice o strategie de responsabilitate socială fotbalistică în conformitate cu Strategia UEFA de 

sustenabilitate a fotbalului 2030 şi liniile directoare relevante ale UEFA, cel puţin în domeniile egalităţii 

şi incluziunii, combaterii rasismului, protecţiei şi securităţii copiilor şi juniorilor, fotbalului pentru toate 

abilităţile şi protecţiei mediului. Adoptarea acestei strategii trebuie să fie aprobată de către organul 

executiv al Clubului (se va prezenta decizia de aprobare a organului executiv al Clubului).  

2. Clubul participant în Campionatul Național Liga a 3-a  trebuie să:  

a. stabilească şi să aplice o politică prin care să asigure drepturi şi şanse egale pentru toate persoanele care 

desfăşoară şi contribuie la activităţile fotbalistice organizate de acesta (egalitatea și incluziunea); 

b. trebuie să stabilească şi să implementeze o politică pentru combaterea rasismului şi pentru a garanta că 

toate politicile, programele şi practicile sale se derulează fără niciun fel de discriminare (combaterea 

rasismului); 

c. stabilească şi să aplice o politică prin care să facă practicarea şi contribuţia la activităţile fotbalistice pe 

care le organizează accesibilă şi plăcută pentru toţi, indiferent de dizabilităţi sau factorii care provoacă 

dizabilitate (fotbal pentru toate abilitățile). 

Politica clubului evaluat pentru criteriile privind participarea în Campionatul Național Liga a 3-a  

privind drepturile omului trebuie să fie aprobată de către organul executiv al acestuia (se va prezenta 

decizia de aprobare a organului executiv al Clubului).  

3.  Clubul participant în Campionatul Național Liga a 3-a trebuie să stabilească şi să implementeze o 

politică pentru protejarea, apărarea şi asigurarea securităţii jucătorilor juniori şi pentru a le 

asigura acestora un mediu sigur atunci când participă la activităţi organizate de solicitantul de licenţă. 

clubului evaluat pentru criteriile privind participarea în Campionatul Național Liga a 3-a privind 

Protecția și securitatea copiilor și a juniorilor trebuie să fie aprobată de către organul executiv al acestuia 

(se va prezenta decizia de aprobare a organului executiv al solicitantului de licență).  

4.  Clubul participant în Campionatul Național Liga a 3-a trebuie să stabilească şi să aplice o politică prin 

care să îşi îmbunătăţească amprenta de mediu şi sustenabilitatea în ceea ce priveşte organizarea de 

evenimente şi construcţia şi gestionarea de infrastructură. Politica privind mediul înconjurător 

trebuie să fie aprobată de către organul executiv al acestuia (se va prezenta decizia de aprobare a 

organului executiv al solicitantului de licență.  

5. Clubul participant în Campionatul Național Liga a3-a va prezenta minim o acțiune privind 

responsabilitatea socială fotbalistică  întreprinsă pe parcursul sezonului aflat în desfășurare, cel târziu până 

la data la care Managerul Comisiei de Evaluare va emite raportul către Sectretarul General al FRF.  
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CRITERII DE INFRASTRUCTURĂ 

Articolul 21 – Stadionul pentru desfășurarea competiţiilor naţionale  

1.  Clubul evaluat pe criteriile privind participarea în Campionatul Național Liga a 3 trebuie să dovedească 

că folosește un stadion pe care se pot desfăşura meciurile din campionatul național în care activează, 

care se află pe teritoriul localității/comunei unde își are sediul social şi care este omologat de FRF pentru 

sezonul aflat în desfășurare.  În cazuri temeinic motivate, Departamenul Competitii al forului 

organizator poate aproba, cu titlu provizoriu, pentru o perioadă de 2 ani competiționali consecutivi, ca 

un club să organizeze jocurile oficiale pe un stadion omologat din altă localitate aflată în același județ 

sau județ limitrof față de cel în care acesta îşi are sediul social. 

2.  Dacă nu este proprietarul stadionului, Clubul trebuie să facă dovada încheierii unui contract scris cu 

proprietarul sau cu titularul dreptului de folosinţă al stadionului pe care îl folosește, care să fie valabil 

pe toată durata sezonului competițional aflat în desfășurare. Totodată, se vor prezenta documentele de 

proprietate ale stadionului (ex: Extras de Carte Funciară eliberat în sezonul în curs). 

3.  Pentru desfăşurarea meciurilor din Campionatul Naţional Liga a 3-a, stadionul trebuie să îndeplinească 

cerinţele minime definite de Regulamentul de organizarea activităţii fotbalistice al FRF – secţiunea 

Infrastructura Stadionului. În acest scop, vor fi prezentate Procesul verbal de omologare și Certificatul 

de Securitate avizat în urma inspecțiilor obligatorii (ștampilă pe certificat și/sau avize emise de 

Instituții) valabile pentru sezonul competițional aflat în desfășurare. Totodată, vor fi prezentate și 

Procesul Verbal pentru verificarea condițiilor de siguranță și Nota de Control. 

 

Articolul 22 – Facilităţile de antrenament – Disponibilitate 

1.  Clubul evaluat pe criteriile privind participarea în Campionatul Național Liga a 3 trebuie să dovedeasca 

că folosește minim un teren de antrenament, de dimensiuni regulamentare, altul decât cel de joc, 

atât pentru seniori cât și pentru juniori, pe tot parcursul sezonului competițional aflat în desfășurare. În 

situația în care terenul de antrenament este destinat și grupelor de juniori acesta trebuie să fie amplasat 

pe raza localității unde clubul își are sediul social. 

2. În cazul în care Clubul evaluat pe criteriile privind participarea în Campionatul Național Liga a 3 nu este 

proprietarul terenului de antrenament, acesta trebuie să facă dovada încheierii unui contract cu 

proprietarul/ii acestuia. Totodată, se vor prezenta documentele de proprietate ale stadionului (ex: Extras 

de Carte Funciară eliberat în sezonul în curs). 

3.  Este necesar să se garanteze faptul că terenul de antrenament poate fi utilizat de toate echipele de 

juniori ale Clubului participant Campionatul Național Liga a 3-a în sezonul aflat în desfășurare, ţinându-

se cont de programul de dezvoltare a sectorului de juniori. 

 

Articolul 23 – Facilităţile de antrenament – Infrastructura minimă și terenul de joc pentru juniorii 

U11 - U19 

Infrastructura minimă a bazei de antrenament pentru juniori trebuie să includă cel puţin un teren de 
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antrenament în aer liber. Terenul de joc al echipei de seniori nu poate fi considerat teren de antrenament 

pentru juniori. Terenul de antrenament pentru juniori trebuie să fie acoperit cu gazon natural sau gazon 

artificial și trebuie să fie omologat de AJF/AMFB pentru meciurile juniorilor. De asemenea, facilitățile de 

antrenament trebuie sa includă un teren sintetic de dimensiuni reduse acoperit cu balon încălzit sau sală 

de sport pentru antrenamentele grupelor U 11 – U 13 în sezonul rece și vestiare cu sală de baie dotată cu 

dușuri și să fie amplasate pe raza localității unde clubul își are sediul social. 

 

Articolul 23bis  -  Prevedere comună pentru articolele 21-23 

Orice Protocol/Adresă/Hotărâre referitoare la disponibilitatea stadionului sau facilităților de antrenament va 

trebui să specifice perioada întregului sezon aflat în desfășurare.  

 

CRITERII DE PERSONAL ŞI ADMINISTRAȚIE 

Articolul 24 – Secretariatul clubului și responsabilul cu platforma Football Connect  

Clubul evaluat pe criteriile privind participarea în Campionatul Național Liga a 3 trebuie să aibă angajată 

minim o persoană care să asigure munca de secretariat.  Clubul trebuie să dețină un spaţiu de birouri în 

care să îşi desfăşoare activităţile administrative. Secretariatul trebuie să asigure comunicarea cu FRF în 

acest sens fiind necesare ca dotări minime: telefon, PC, e-mail, pagină web. 

Clubul trebuie să aibă un responsabil care să răspundă de administrarea contului de Football Connect și 

introducerea datelor aferente în platformă. Responsabilul trebuie să aibă bune cunoștințe de operare a 

calculatorului.  

Secretarul clubului poate îndeplini și funcția de Responsabil cu paltforma Football Connect, însă toate 

atribuțiile acestuia trebuie să apară în fișa postului. 

 

Articolul 25 – Reprezentantul legal al clubului 

Clubul evaluat pe criteriile privind participarea în Campionatul Național Liga a 3 trebuie să aibă un 

reprezentant (președinte executiv, președinte CA/CD, director, administrator judiciar și/sau administrator 

special, etc.) care să fie responsabil de conducerea operativă a activităţii clubului. 

 

Articolul 26 – Responsabilul financiar 

1.  Clubul evaluat pe criteriile privind participarea în Campionatul Național Liga a 3 trebuie să aibă un 

responsabil financiar calificat, care să răspundă de problemele financiare. 

2.  Responsabilul financiar trebuie să aibă minim următoarea calificare: 

 a) diplomă de economist și experiență practică în domeniul financiar; 

 b) contabil de cel puțin un an.  

 

Articolul 27 – Medicul 
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1. Clubul evaluat pe criteriile privind participarea în Campionatul Național Liga a 3 trebuie să aibă cel puţin 

un medic care să asigure asistenţa medicală la meciuri.   

2. Calificarea de medic trebuie recunoscută de Ministerul Sănătăţii, iar dreptul de liberă practică trebuie 

recunoscut de Colegiul medicilor.  

3. Medicul trebuie să fie acreditat de FRF (ID sezon). 

4. În cazul în care sunt încheiate protocoale cu Spital/Ambulanță, Clubul va prezenta cel puțin numele a 

doua cadre medicale (unul pentru copii și juniori și unul pentru seniori) care vor participa la 

antrenamente/jocuri oficiale. 

Articolul 27bis -  Asistența medicală pentru juniori 

1. Clubul evaluat pe criteriile privind participarea în Campionatul Național Liga a 3 trebuie să facă dovada 

că un cadru medical asigură asistența medicală la antrenamente și jocurile oficiale ale juniorilor. 

 

Articolul 28  - Responsabilul de ordine şi siguranţă 

1. Clubul evaluat pe criteriile de participare la Campionatul Național Liga a 3 -a trebuie să 

aibă un responsabil cu ordinea şi siguranţa calificat, care să răspundă de problemele privind 

prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia desfasurarii competiţiilor şi jocurilor de fotbal. 

2. Responsabilul cu ordinea şi siguranţa trebuie să aibă cel puţin una dintre următoarele calificări: 

a) poliţist, jandarm sau responsabil cu securitatea, conform legislaţiei naţionale; 

b) un atestat care certifică pregătirea în domeniul ordinii şi siguranţei, obţinut în urma absolvirii unui 

curs organizat de FRF sau de o organizaţie recunoscută de stat. 

3. Responsabilul cu ordinea şi siguranţa trebuie să fie acreditat de FRF (ID sezon curent). 

 

Articolul 29 – Antrenorul principal al primei echipe 

1.  Clubul evaluat pe criteriile privind participarea în Campionatul Național Liga a 3 trebuie să aibă un 

antrenor principal calificat, care să răspundă de problemele fotbalistice ale primei echipe.  

2. Antrenorul principal al primei echipe trebuie să dețină cel puțin licența UEFA – A, valabilă.    

3. Antrenorul principal trebuie să fie acreditat de FRF (ID sezon curent). 

 

Articolul 30 – Şeful programului de dezvoltare a sectorului de juniori 

1. Clubul evaluat pe criteriile privind participarea în Campionatul Național Liga a 3 trebuie să aibă o 

persoană calificată care să conceapă și să implementeze programul de dezvoltare a Centrului de copii și 

juniori. Șeful programului de dezvoltare a sectorului de junior poate antrena una din grupele de juniori 

care activează în cadrul centrului, mai puțin echipa U19. 

2.  Persoana desemnată să conceapă și să implementeze programul de dezvoltare a centrului de copii și 

juniori trebuie să dețină cel puțin licența UEFA – A valabilă; 
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Articolul 31 – Antrenorii pentru juniori 

1.  Clubul evaluat pe criteriile privind participarea în Campionatul Național Liga a 3 trebuie să aibă cel 

puţin un antrenor calificat pentru fiecare echipă de juniori obligatorie, care să răspundă de toate 

problemele fotbalistice ale echipei respective. 

2.  Antrenorii pentru juniori trebuie să dețină cel puțin următoarele licențe valabile: 

a) pentru echipele de juniori de la grupa de vârstă 19 ani: UEFA- A sau A-Elită juniori; 

b) pentru echipele de juniori de la grupele de vârstă 10 - 17 ani: UEFA - B; 

3. Echipele ai căror antrenori vor fi documentați la acest articol vor corespunde cu echipele descrise la 

articolul 15 – Echipele de juniori. 

 

Articolul 32 – Prevedere comună cu privire la articolele 29–31 din prezentul regulament 

1.  Este considerat titular al unei licențe de antrenor UEFA, în sensul prevederilor de la art. 29-31, un 

antrenor care deţine o licență UEFA de antrenor valabilă, eliberată de o asociaţie națională membră 

UEFA, în conformitate cu prevederile de implementare a Convenţiei privind antrenorii a UEFA. 

2.  FRF este membru cu drepturi depline al Convenţiei privind antrenorii a UEFA. 

3. Toţi antrenorii calificaţi şi şeful programului de dezvoltare a sectorului de junior trebuie să fie 

înregistraţi la FRF/AJF/AMFB cu taxa plătită, aferentă vizei anuale pentru sezonul competițional aflat în 

desfășurare. 

 

Articolul 33 – Drepturi şi obligaţii 

1. Clubul trebuie să facă dovada că drepturile şi obligaţiile personalului specificat la art. 24 – 31 de mai sus 

sunt precizate în scris, în contractele încheiate între aceștia (personal și Club). Contractele trebuie să fie 

valabile cel puțin până la data la care se  încheie sezonul competițional curent. Contractele pentru 

articolele 29-31 trebuie să conțină viza Comisiei Tehnice FRF sau vor fi avizate la AJF, după caz. 

2. Clubul evaluat poate prezenta, pentru satisfacerea cerințelor de personal, contracte individuale de muncă 

sau  contracte de prestări servicii cu entități specializate. Pentru personalul specificat la articolele 27-28 

și 29 – 31 Clubul poate prezenta și contracte de activitate sportivă.    

3. Dacă sunt prezentate contracte cu entități specializate pentru îndeplinirea criteriului de personal (acolo 

unde este permis acest lucru), atunci se va documenta și cu autorizația de funcționare a societății 

respective. 

4. În cazul în care sunt încheiate contracte de prestări servicii pe durată mai mare de doi ani (din 

momentul semnării contractului de către părți), Clubul va depune o adresă de la prestatorul serviciilor 

prin care acesta din urmă se angajează că nu va denunța contractul cel puțin până la finalul sezonului 

aflat în desfășurare. Clubul evaluat nu trebuie să prezinte adresă de la prestator dacă perioada primilor 

doi ani, calculaţi din momentul semnării de către părți a contractului de prestări servicii si/sau a actului 
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aditional de prelungire a unui astfel de contract, include data depunerii documentației de evaluare 

(termenul limită pentru prezentarea documentației de licențiere la FRF, conform Anexei I, punctul 5). 

Articolul 34 – Obligaţia de înlocuire în timpul sezonului  

1. Dacă un post definit la art. 24-31 devine vacant în timpul sezonului evaluat clubul trebuie să asigure 

ocuparea acestuia de o persoană având calificarea necesară, într-un termen de maxim 60 de zile.   

2.  În cazul în care un post devine vacant, pe caz de boală sau ca urmare a unui accident, evaluatorul poate 

prelungi termenul de 60 de zile numai dacă se dovedeşte că persoana în cauză nu îşi poate relua 

atribuţiile din motive medicale. 

3. Prevederea de la alin. 1 de mai sus nu se aplică pentru antrenorul principal al primei echipe. Clubul are 

obligația de a angaja un nou antrenor principal, care să îndeplinească condiţiile de calificare prevăzute 

la art. 29 din prezentul regulament, în maxim 30 de zile din momentul în care postul devine vacant. 

4. Clubul în cauză trebuie să notifice FRF despre astfel de înlocuiri, în termen de cinci zile lucrătoare.  

 

CRITERII JURIDICE 

 

Articolul 35 – Declaraţia privind participarea la competițiile naționale 

 

1. Clubul evaluat pe criteriile privind participarea în Campionatul Național Liga a 3 trebuie să încarce în 

aplicație o declaraţie valabilă din punct de vedere juridic prin care să confirme următoarele: 

a) Clubul declară că acceptă, respectă și recunoaşte obligativitatea aplicării statutelor, regulamentelor, 

directivelor şi deciziilor FIFA, UEFA şi ale FRF, precum şi jurisdicţia Tribunalului Arbitral al Sportului 

de la Lausanne (TAS), conform articolelor aplicabile din Statutul FRF; 

b) Clubul va informa fără întârziere evaluatorul cu privire la orice modificare semnificativă sau situație 

de importanţă juridică și economica majoră; 

c) Solicitantul evaluării condițiilor minime de participare la Campionatul Național Liga a 3-a, declară că 

acceptă și că va respecta Regulamentulele în vigoare, emise de FRF. 

 d) Toate documentele depuse și/sau încărcate în platforma electronică de către Club sunt complete şi 

corecte. 

2.  Clubul nu poate modifica conținutul declarației-tip care va fi publicată pe site-ul FRF, sub sancțiunea 

neluării în considerare a acestei declarații și, pe cale de consecință, a neîndeplinirii condiției din 

prezentul articol.  

3.  Declaraţia trebuie să fie semnată de o persoana autorizată să reprezinte clubul t, înscrisă în Lista 

persoanelor autorizate cu drept de semnătură, întocmită conform cu art. 36 alin. 3 și 4 din prezentul 

regulament, după caz, și trebuie comunicată  cu cel mult o luna înainte de termenul limită pentru 

încărcarea în aplicație a documentaţiei de evaluare,   30 septembrie 2023  

4. Clubul evaluat trebuie să depună Convenţia arbitrală pentru soluţionarea litigiilor, conform modelului 
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din Anexa V, emisă cu cel mult o lună înainte de termenul limită pentru încărcarea în aplicație a 

documentaţiei de evaluare, respectiv data de 30 septembrie 2023, semnată de o persoană autorizată să 

reprezinte clubul solicitant, înscrisă în Lista persoanelor autorizate cu drept de semnătură, întocmită 

conform art. 36 alin. 3 și 4, după caz. 

 

Articolul 36 – Informaţiile juridice minime solicitate 

1. Clubul, organizat din punct de vedere juridic sub forma unui club sportiv de drept privat trebuie să  

încarce în platformă statutul/actul constitutiv actualizat la zi. 

2. Clubul evaluat pe criteriile privind participarea în Campionatul Național Liga a 3, organizat din punct de 

vedere juridic sub forma unui club sportiv de drept public trebuie să  încarce în platformă Regulamentul 

de organizare și funcționare în vigoare. 

3. Clubul evaluat pe criteriile privind participarea în Campionatul Național Liga a 3 trebuie să  încarce în 

platformă un extras dintr-un registru public eliberat cu cel mult 30 zile înainte de termenul limită stabilit 

la art. 35 alin. 3 de mai sus (de exemplu: Certificatul Constatator de la Registrul Comerţului sau Extras 

din Registrul Naţional al Persoanelor Juridice fără Scop Patrimonial), care să conţină cel puţin 

următoarele informaţii: 

a) Denumirea; 

b) Sediul social; 

c) Forma juridică; 

d) Lista persoanelor autorizate cu drept de semnătură; 

e) Tipul de semnătură (individuală sau conjunctă); 

f) Numele şi prenumele asociaţilor, acţionarilor sau membrilor fondatori, după caz. 

 

4. Prin excepție de la prevederile alin. 3 de mai sus, Clubul evaluat, organizat sub forma unui club sportiv 

de drept public, trebuie să depună doar lista persoanelor autorizate cu drept de semnătură, emisă cu cel 

mult 15 zile înainte de termenul limită stabilit la art. 35 alin. 3 de mai sus.  

5. Clubul evaluat pe criteriile privind participarea în Campionatul Național Liga a 3trebuie să  încarce în 

platformă o copie a Certificatului de Identitate Sportivă și o copie a Certificatului Unic de Înregistrare / 

Certificatului de Înregistrare Fiscală. 

 

 

 

 

 

 

  

CRITERII FINANCIARE 
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Articolul 37 – Situaţiile financiare anuale 

 

1. Clubul evaluat pe criteriile privind participarea în Campionatul Național Liga a 3 trebuie să prezinte 

evaluatorului situaţiile financiare anuale, cu data obligatorie de închidere 31 decembrie a anului anterior 

evaluarii.    

2.  Situaţiile financiare anuale trebuie să cuprindă: 

a) bilanţul; 

b) contul de profit şi pierderi; 

c) note explicative, conţinând o prezentare detaliată a regulilor contabile importante şi alte 

explicaţii (inclusiv a informaţiilor extrabilanţiere); 

3.  Situaţiile financiare anuale trebuie să respecte cerinţele minime de prezentare a informaţiilor, conform 

prevederilor din Anexa III şi principiilor contabile şi de raportare prezentate în Anexa IV. Trebuie 

furnizate valori comparative pentru exercițiul financiar precedent. 

4. Clubul va prezenta evaluatorului atât situațiile financiare depuse către Autorități, cât și raportarea 

conform cerințelor din Anexa IV (modelul este pe site-ul www.frf.ro, în secțiunea Evaluare L3). 

5. Pentru anul financiar care se încheie la 31 decembrie 2022, toate cluburile participante în Campionatul 

Național Liga a 3-a, în sezonul competițional 2022 – 2023, vor încărca în Football Connect, în secțiunea 

dedicată, până cel târziu la data de 5 iunie 2023, conform articolului 7, alin 2.  

Articolul 38 – Lipsa datoriilor financiare restante către asigurările sociale/autorităţile fiscale 

1.  Până la data de 5 iunie 2023 cluburile participante în Liga 3 în sezonul 2022-2023  trebuie să facă dovada 

faptului că, la data de 30 aprilie 2023, nu au datorii financiare restante către asigurările 

sociale/autorităţile fiscale, în baza obligaţiilor contractuale sau legale privind angajaţii, apărute înainte 

de data de 31 decembrie 2022.  Cluburile vor face dovada îndeplinirii acestei prevederi până cel târziu la 

data de 5 iunie 2023, conform articolului 7, alin 2.  

2. Datoriile financiare nu sunt considerate restante, în sensul prezentului regulament, în cazul în care clubul 

evaluat poate proba până la data de 30 aprilie  , că: 

a) a plătit integral suma în cauză; 

b) a încheiat o înţelegere cu creditorul prin care acesta a acceptat în scris prelungirea termenului de 

plată după 30 aprilie (notă: nesolicitarea de creditor a efectuării plăţii nu constituie o prelungire 

a termenului) sau 

c) a primit protecție față de creditori conform legislației aplicabile în materia insolvenței și 

judecătorul-sindic a confirmat planul de reorganizare al clubului evaluat pronunțând în acest sens 

o sentință/încheiere civilă înainte de data de 30 aprilie. De la data pronunțării sentinței/încheierii 

activitatea clubului este reorganizată în mod corespunzător. Creanțele și drepturile creditorilor 

sunt modificate astfel cum este prevăzut în plan și trebuie achitate sumele de plată scadente până 

http://www.frf.ro/
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la termenul aplicabil prevăzut de prezentul regulament sau 

d) suma în cauză face obiectul unui litigiu aflat pe rol la data de 30 aprilie, fiind contestata in 

termenul legal la autoritatea competenta conform legislaţiei naţionale. Nu vor fi luate in 

considerea litigiile în care clubul evaluat își întemeiază deschidereaacțiunii judiciare sau 

contestarea  procedurii deschise împotriva sa, privind sumele pretinse de creditori, doar pe 

elemente care țin de procedură, fără a prezenta dovezi cu privire la lipsa obligațiilor de plată. 

3. Clubul evaluat trebuie să înainteze evaluatorului un tabel privind asigurările sociale/autorităţile fiscale, 

detaliat pe fiecare datorie financiară către asigurările sociale/autorităţile fiscale, cuprinzând 

următoarele informaţii: 

a) datorii la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează evaluarea şi data 

scadenţei pentru fiecare datorie financiară neachitată (ex: datorii la 31.12.2022); 

b) sume achitate ulterior datei de 31 decembrie, pana la termenul limita de 30 aprilie şi data plăţii; 

 c) datoriile financiare neachitate pana la 30 aprilie, data scadenţei si explicatii privind natura 

datoriei restanță/reeșalonare/în litigiu. 

4. Pentru a face dovada încadrării în situația prevăzută mai sus, clubul evaluat va încărca în aplicație 

următoarele documente: 

a) Certificate de Atestare Fiscala emise de autoritatile competente pentru o data de referinta 

ulterioara datei de 31 decembrie (de ex. 31 ianuarie); 

b) Documentele de plata aferente datoriilor existente la 31 decembrie; 

c) Conventii de reesalonare datoriilor financiare către asigurările sociale/autorităţile fiscale; 

d) Documente privind litigiile pe rol: acțiunea, intâmpinarea sau orice alt act prin care a fost 

contestata acțiunea, certificat de grefă/extras din portalul instanțelor de judecată, orice decizie 

pronunțată în cauză, orice alte dovezi necesare pentru analizarea și clarificarea situației de fapt. 

5. Expertul financiar va analiza documentele depuse de către clubul evaluat pe criteriile privind 

participarea în Campionatul Național Liga a 3 , va solicita documente suplimentare pentru clarificarea 

situației de fapt și va consemna încadrarea sau nu în situatiile prevăzute la pct. 2. 

 

Articolul 39 – Garanții Financiare 

  1. Clubul evaluat pe criteriile privind participarea în Campionatul Național Liga a 3 trebuie să demonstreze 

că, până la data de 15 iulie, anterioară sezonului competițional aflat în desfășurare  a depus în conturile 

precizate de serviciul financiar al FRF suma de 20.000 lei cu titlul de garanție financiară. 

2.  Garanția financiară va fi returnată clubului   la data de 15 mai a anului următor celui în care a avut loc 

depunerea. 

3.  Clubul evaluat pe criteriile privind participarea în Campionatul Național Liga a 3  care se retrage din 

competiție, se dizolvă, este exclus din competiție, intră în procedură de faliment, aducând astfel 

prejudicii FRF și membrilor afiliați nu mai este în drept să îi fie returnată suma depusă cu tilul de 

garanție financiară.  
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PARTEA A III-A. PREVEDERI FINALE 

 

Articolul 40– Anexele 

Toate anexele prezentului regulament fac parte integrantă din acesta. 

 

Articolul 41 – Implementarea 

Evaluatorul național va lua deciziile necesare şi va adopta prevederile detaliate necesare pentru 

implementarea prezentului Regulament. 

 

Articolul 42– Adoptarea şi intrarea în vigoare 

1. Prezenta ediție a Regulamentului a fost adoptată de Comitetul Executiv al FRF în cadrul şedinţei din data 

de ........................... 

2. Prezenta ediție a Regulamentului intră în vigoare la data adoptarii. 

 

 

 

Pentru Comitetul Executiv al FRF: 

 

Răzvan Burleanu 

Preşedinte 

 

ANEXA I: 

ETAPELE ŞI TERMENELE PROCESULUI DE BAZĂ PENTRU SEZONUL  –2023-2024 

 

1. Până la data de 15 august 2023 managerul Comisiei de evaluare redactează documentele procedurii de 

evaluare pe criteriile de  participare în Campionatul Național Liga a 3-a pentru sezonul competițional 

2023-2024. Acestea vor include: cererea de evaluare, chestionarele şi formularele pentru cele cinci 

criterii de evaluare, ce vor fi completate de clubul evaluat. 

2. La data de 05 septembrie 2023 managerul Comisiei de evaluare transmite cluburilor, aflate în procesul 

de bază, invitaţia de a solicita evaluarea pe criteriile privind participarea în Campionatul Național Liga 

a 3-a pentru sezonul competiţional aflat în desfășurare, indicând folosirea setului de chestionare și 

formulare afişat pe site-ul oficial al FRF: www.frf.ro. Sunt incluse în procesul de bază toate cluburile 

participante la Campionatul Național Liga 3 în sezonul competițional aflat în desfășurare. Managerul 

Comisiei de evaluare transmite, de asemenea, tuturor cluburilor incluse în procesul de bază o copie (în 

format electronic sau fizic) a Regulamentului de evaluare a condițiilor minime privind participarea în 

http://www.frf.ro/
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Campionatul Național Liga a 3-a, aflat în vigoare. 

3.  Managerul Comisiei de evaluare va administra platforma de evaluare și va adauga în Football Connect o 

sesiune de evaluare, astfel: Evaluare Liga3 202x/202y 

Va seta în aplicație următoarele puncte: 

• Dată începere înscriere în procesul de evaluare 

• Dată de sfârșit a procesului de evaluare; 

• Adăugarea celor 5 criterii de evaluare, a articolelor aferente și a secțiunilor articolelor respective; 

• Crearea de conturi și parole pentru experți; 

• Crearea de conturi și parole pentru Comisiile jurisdicționale; 

• Repartizarea experților de evaluare pe fiecare criteriu de evaluare; 

• Setarea etapelor de depunere a documentației (prima etapă va corespunde cea descrisă la punctul 

5 de mai jos); 

• Setarea etapelor de încărcare a documentelor de către  lubul evaluat și a etapelor de evaluare de 

către experți. 

Managerul Comisiei de evaluare va publica pe site-ul oficial www.frf.ro un ghid de utilizare al 

aplicației de licentiere/certificare/evaluare. 

   

4. Fiecare responsabil cu cu evaluarea clubului se va asigura că are cont de utilizator creat în aplicația 

Football Connect cu rolul aferent pentru a putea încărca documente în secțiunea de Licențiere. 

5. Termenul limită pentru încărcarea în aplicația electronică  a documentaţiei privind evaluarea clubului 

este data de 30 septembrie 2023 . Clubul evaluat pe criteriile privind participarea în Campionatul 

Național Liga a 3 completează documentele (chestionarele, formularele etc.) şi le va încărca în platforma 

electronică, prin intermediul responsabilului cu evaluarea clubului desemnat în cererea de evaluare, la 

termenul stabilit, astfel:  în perioada 15 septembrie (ora 0:00) – 19 septembrie 2023 (ora 14:00), 

Cluburile vor încărca cererea de evaluare, contractul de confidențialitate și dovada plății taxei de 

evaluare. Ulterior, în perioada 20 septembrie (ora 0:00) -30 septembrie 2023 (ora 23:59), Cluburile vor 

încărca restul documentelor conform criteriilor de evaluare. 

6. Toate documentele dosarului electronic de evaluare vor fi încărcate în aplicație în limba română sau 

traduse de un traducător autorizat, şi trebuie să conţină data emiterii, numărul de înregistrare de la 

registratura Clubului evaluat şi semnătura autorizată, sub sancţiunea neluării acestora în seamă.  

7. Documentaţia va putea fi completată, în condiţiile menţionate mai sus, la iniţiativa clubului sau la cererea 

Comisiei de evaluare, dar nu mai târziu de întocmirea raportului acesteia. Documentele suplimentare 

vor fi, de asemenea,  încărcate în platforma electronică. 

8. Managerul Comisiei de evaluare verifică dacă documentele încărcate de Club în faza de înscriere sunt 

complete (cererea, contractul de confidențialitate și dovada plății taxei) şi acceptă sau nu cererea de 

înscriere în procesul de evaluare. După ce este acceptată cererea, Cluburile vor încărca documentele în 

aplicație pe fiecare criteriu și pe fiecare articol în parte, pe durata etapei de încărcare (punctul 5). 

http://www.frf.ro/
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9.  Documentele pentru criteriul financiar sunt verificate de către expertul financiar, după ce acestea sunt 

încărcate în aplicație. Expertul financiar  verifică îndeplinirea cerințelor minime, solicită dacă este cazul 

documente suplimentare care să ateste îndeplinirea acestor cerințe şi întocmește un raport scris către 

managerul Comisiei de evaluare cu privire la constatările făcute. Raportul expertului financiar se va emite 

la data de 31 iulie, fiind aplicabilă excepția de la articolul 7, alin 2. Pentru încărcarea situațiilor financiare, 

cluburile vor utiliza tot platforma Football Connect, dar pe secțiunea dedicată situațiilor financiare: 

Situații Financiare la 31.12.2022 cluburi Liga 3. 

10. Expertul pentru criteriile sportive, de infrastructură, de personal și administrație și juridice verifică 

documentele încărcate și solicită dacă este cazul documente suplimentare care să ateste îndeplinirea 

cerințelor minime la cele patru criterii evaluate. Apoi transmite un raport final către managerul de 

evaluare până la data de 29 noiembrie a sezonului aflat în desfășurare. 

11. În urma analizării rapoartelor primite, managerul Comisiei de evaluare întocmește raportul final către 

Secretarul General al FRF privind concluziile evaluarii clubului. În situația în care clubul evaluat nu 

îndeplinește toate criteriile minime obligatorii, asa cum sunt definite în prezentul regulament, 

managerul Comisiei de evaluare va propune sancțiuni, conform Anexei II.   

12. După finalizarea evaluării, clubul evaluat trebuie să notifice managerului Comisiei de evaluare, în scris, 

în termen de cinci zile lucrătoare, orice eveniment survenit de care are cunoştinţă şi care ar putea 

afecta capacitatea clubului de a-şi derula activitatea până la sfârşitului sezonului pentru care s-a înscris 

și a solicitat drept de participare la Campionatul Național Liga a 3-a. 

13. În cazul în care Clubul evaluat pe criteriile privind participarea în Campionatul Național Liga a 3 refuză 

să furnizeze informaţii noi sau să întreprindă acţiunile necesare pentru îndeplinirea cerințelor minime, 

iar rapoartele experților vor cuprinde propuneri de sancțiuni, Managerul Comisiei de evaluare va 

analiza motivele experților în susţinerea propunerii de a se acorda sancțiuni, se va asigura că experții 

au întreprins toate diligențele pentru a cere Clubului documentele relevante şi, dacă acesta a refuzat 

să furnizeze informaţiile solicitate, îşi va însuşi propunerea acestora și o va susține în raportul final. În 

cazul în care managerul Comisiei de evaluare prevede în raportul final pe care îl întocmește 

propunerea aplicării de sancțiuni, acesta  va sesiza  Comisia de Disciplină și Etică pentru 

competentă soluționare, prin Secretarul General al FRF. 

14. Comisia de Disciplină și Etică va pronunța hotărârile pentru cluburile pentru care a fost sesizată de 

către Managerul de Evaluare,  iar împotriva acestora cluburile pot formula recurs.  

15. Comisia de Recurs a FRF analizează, după caz, cererea de recurs formulată de clubul evaluat.Taxa de 

recurs va fi achitată în interiorul termenului de recurs, sub sancțiunea respingerii acestuia. În urma 

analizării documentelor prezentate în motivarea recursului, Comisia de Recurs a FRF va putea admite 

sau respinge cererea de recurs menținând sau modificând hotărârea Comisiei de Disciplină și Etică , 

după caz. În decizie trebuie să se specifice în detaliu motivele admiterii sau respingerii recursului şi 

domeniile care au prezentat neconformităţi. Decizia Comisiei de Recurs este definitivă şi executorie pe 
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plan intern. Clubul nu va putea ataca decizia pronunțată de Comisia de Recursa FRF la instanţele de 

drept comun sau arbitrale, singura cale de atac fiind prevăzută la punctul 16 din Anexa I. 

16. Cluburile solicitante a dreptului de participare la Campionatul Național Liga a 3-a, pot ataca decizia 

Comisiei de Recurs la Tribunalul Arbitral al Sportului de la Lausanne (TAS). Termenul de recurs la TAS 

este de 10 (zece) zile de la comunicarea deciziei. Decizia TAS este irevocabilă. 

 

ANEXA II: 

LISTA DE SANCŢIUNI PENTRU ÎNCĂLCAREA CERINȚELOR MINIME PENTRU 

PARTICIPAREA ÎN CAMPIONATUL NAȚIONAL LIGA A 3 -A 

 

Încălcarea art. 10, alin 2–  Definirea clubului evaluat: Retragerea dreptului de participare din 

Campionatul Național Liga a 3a aflat în desfășurare. 

Încălcarea art. 14 – Programul de dezvoltare a centrului de copii și juniori: penalitate   financiară de 

5.000 de lei; 

Încălcarea art. 15 – Echipele de juniori: penalitate financiară de 5.000 de lei; 

Încălcarea art. 16 – Asistența medicală pentru jucători: penalitate financiară de 3.000 de lei; 

Încălcarea art. 17 – Legitimarea jucătorilor seniori: penalitate financiară de 2.000 de lei; 

Încălcarea art. 18 – Încheierea de contracte cu jucătorii profesioniști: penalitate financiară de 2.000 de 

lei; 

Încălcarea art. 18bis – Împrumutul jucătorilor profesioniști: penalitate financiară de 2.000 de lei; 

Încălcarea art. 19 – Probleme privind arbitrajul și Legile jocului: penalitate financiară de 2.000 de lei; 

Încălcarea art. 20 –   Strategie de responsabilitate socială fotbalistică: penalitate financiară de 2.000 de 

lei; 

Încălcarea art. 21 – Stadionul pentru desfășurarea competițiilor naționale: penalitate financiară de 

8.000 de lei; 

Încălcarea art. 22 – Facilități de antrenament – Disponibilitate: penalitate financiară de 8.000 de lei; 

Încălcarea art. 23 – Facilități de antrenament – Infrastructura minimă și terenul de joc pentru juniori: 

penalitate financiară de 8.000 de lei; 

Încălcarea art. 24 – Secretariatul clubului și responsabilul cu platforma football connect: penalitate 

financiară de 2.000 de lei; 

Încălcarea art. 25 – Reprezentantul legal al clubului: penalitate financiară de 5.000 de lei; 

Încălcarea art. 26 – Responsabilului financiar: penalitate financiară de 3.000 de lei; 

Încălcarea art. 27 – Medicul: penalitate financiară de 4.000 de lei; 

Încălcarea art. 27bis – Asistență medicală pentru juniori:: penalitate financiară de 4.000 de lei; 

Încălcarea art. 28 – Responsabilul pentru ordine și siguranță: penalitate financiară 2.000 de lei; 

 Încălcarea art. 29 – Antrenorul principal al primei echipe: penalitate financiară de 8.000 de lei; 

Încălcarea art. 30 – Șeful programului de dezvoltare a centrului de copii și juniori: penalitate financiară 
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de 4.000 de lei; 

Încălcarea art. 31 – Antrenorii pentru juniori: penalitate financiară de 3.000 de lei; 

Încălcarea art. 34 – Obligația de înlocuire în timpul sezonului: penalitate financiară de 4.000 de lei; 

Încălcarea art. 35 – Declarația privind participarea la competițiile naționale: penalitate financiară de 

20.000 de lei; 

Încălcarea art. 36 – Informații juridice minime solicitate: penalitate financiară de 8.000 de lei; 

*Încălcarea art. 37 – Situațiile financiare anuale: dacă nu sunt prezentate în conformitate cu cerințele 

minime din prezentul Regulament - penalitate financiară de 8.000 de lei pentru netransmiterea  la FRF 

a situațiilor financiare ale anului încheiat la 31.12.2022 până la 5 iunie 2023. 

*Încălcarea art. 38 – Lipsa datoriilor financiare restante către asigurările sociale/autoritățile fiscale: 

penalitate financiară de 8.000 de lei pentru netransmiterea la FRF a documentelor solicitate până 

la 5 iunie 2023. 

  
*Penalitățile financiare de la articolele 37 și 38 se vor aplica în timpul sezonului competițional 2023 -2024 

pentru cluburile participante în Campionatul Național Liga a 3a și care în sezonul 2022 – 2023 participau 

în Campionatul Național Liga a 3a sau care au fost retrogradate în Liga a 3a în urma sezonului 2022-2023 

și nu au îndeplinit condițiile la 5 iunie 2023.  

Atfel, penalitățile se vor aplica și pentru cluburile retrogradate din Liga a 2a care nu transmit informațiile 

financiare până la 5 iunie 2023. 

 

** Sancțiunile aferente celorlalte articole se vor aplica în sezonul competițional 2023 -2024 doar cluburilor 

care în sezonul 2023 -2024 participă în Campionatul Național Liga a 3a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA III: 

 CERINŢELE MINIME DE RAPORTARE PENTRU SITUAȚIILE FINANCIARE 

 

A. Principiul 

1. Fără a se aduce atingere cerinţelor cuprinse în reglementările contabile naţionale, conform criteriilor 

financiare cuprinse în prezentul regulament, Cluburile participante în Campionatul Național Liga a 3a au 

obligaţia de a prezenta evaluatorului un nivel minim de informaţii financiare, aşa cum se prevede la art. 
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37 și la art 7, alin 2. 

2.  Fiecare componentă a situaţiilor financiare trebuie identificată în mod clar. Pentru a facilita înţelegerea 

informaţiilor financiare prezentate, următoarele informaţii vor fi indicate vizibil şi repetate ori de câte 

ori este necesar în situaţiile financiare: 

a) Forma juridică, denumirea, sediul social şi adresa entităţii care efectuează raportarea, respective 

orice modificări ale acestor informaţii, de la ultima dată obligatorie de închidere; 

b) Se va preciza dacă informaţiile financiare sunt valabile pentru un solicitant de evaluare a condițiilor 

minime de participare la Campionatul Național Liga a 3-a individual sau pentru o altă formă de 

asociere şi se vor prezenta structura şi alcătuirea formei respective de asociere; 

c) Data obligatorie de închidere şi perioada la care fac referire informaţiile financiare   pentru 

informaţiile curente 

d) Moneda folosită pentru prezentarea informaţiilor. 

 

B. Bilanţul 

1. În continuare sunt prezentate cerinţele obligatorii pentru conturile de bilanţ. 

 

Active 

i. numerar şi echivalente de numerar 

ii. creanţe rezultate din activitatea de transfer (circulante şi pe termen lung) 

iii. creanţe de la entităţile din cadrul grupului şi alte părţi legate (circulante şi pe termen lung) 

iv. alte creanţe circulante 

v. active privind impozitele (circulante şi pe termen lung) 

vi. stocuri 

vii. alte active (circulante şi pe termen lung) 

viii. imobilizări corporale 

ix. imobilizări necorporale - jucători 

x.  imobilizări necorporale - altele 

xi. investiţii 

 

Pasive 

xii. descoperiri de cont 

xiii. credite bancare şi alte împrumuturi (curente şi pe termen lung) 

xiv. datorii către entităţi din cadrul grupului şi alte părţi legate (curente şi pe termen lung) 

xv. datorii rezultate din activitatea de transfer (curente şi pe termen lung) 

xvi. datorii către angajaţii de referinta (curente şi pe termen lung) 

xvii. datorii către asigurările sociale/autorităţile fiscale (curente şi pe termen lung) 

xviii. alte datorii şi venituri amânate (curente şi pe termen lung) 
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xix. alte datorii cu privire la taxe şi impozite (curente şi pe termen lung) 

xx. alte datorii curente 

xxi. provizioane (pe termen scurt şi pe termen lung) 

xxii. alte datorii (curente şi pe termen lung) 

Capitaluri proprii 

xxiii. capital social/al fondului 

xxiv. rezultat reportat 

xxv. rezerve din reevaluare 

xxvi. alte rezerve 

 

C. CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI 

1. În continuare sunt prezentate cerinţele obligatorii pentru contul de profit şi pierderi. 

Venituri 

 

i. bilete de intrare 

ii. sponsorizări şi publicitate 

iii. drepturi de difuzare 

iv. activităţi comerciale 

v. plăți de solidaritate şi sume de premiere din partea UEFA 

vi. subvenții, donații și alte venituri din partea autorităților locale/de stat 

vii. alte venituri din exploatare 

viii. venituri totale (suma articolelor i-vii) 

Cheltuieli 

ix. costul vânzărilor/cu materialele 

x. cheltuieli privind beneficiile pentru angajaţi (jucători și alți angajați); 

xi. amortizarea şi ajustarea imobilizărilor corporale 

xii. amortizarea și deprecierea altor imobilizări necorporale (fără drepturile de legitimare a 

jucătorilor) 

xiii. alte cheltuieli de exploatare 

xiv. cheltuieli de exploatare totale (suma articolelor ix – xiii) 
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Transferurile de jucători 

xv. amortizarea și deprecierea imobilizărilor necorporale – drepturile de legitimare a jucătorilor sau 

costurile de achiziționare a drepturilor de legitimare a jucătorilor 

xvi. profitul/pierderea din cedarea de imobilizari necorporale - drepturile de legitimare a jucătorilor 

sau costurile de achiziționare a drepturilor de legitimare a jucătorilor 

xvii. rezultatul total net din transferurile de jucători (suma articolelor xv și xvi) 

Altele 

xviii.    profitul/pierderea din cedarea de imobilizări corporale 

xix.    venituri și cheltuieli financiare 

xx.    venituri și cheltuieli extraordinare 

xxi.    venituri/cheltuieli în legătură cu impozitele 

xxii.    profitul sau pierderea după impozitare (suma articolelor viii, xiv, xvii și xviii–xxi) 

 

D. NOTELE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE 

 

1. Notele explicative la situaţiile financiare anuale vor fi prezentate în mod sistematic. Fiecare poziţie 

aferentă bilanţului, contului de profit şi pierderi şi tabloului fluxului de trezorerie trebuie corelată cu 

informaţiile corespunzătoare din notele explicative. Cerinţele minime de raportare pentru notele 

explicative, care vin în completarea cerinţelor reglementărilor contabile naţionale sau le înlocuiesc, sunt 

următoarele: 

a) Regulile contabile 

      Baza de întocmire a situaţiilor financiare şi o prezentare succintă a regulilor contabile utilizate. 

b) Imobilizările corporale 

Fiecare clasă de imobilizări corporale trebuie prezentată separat (de exemplu: proprietăţi, stadion, 

materiale şi echipament sportiv). 

Pentru fiecare clasă de imobilizări corporale trebuie prezentate următoarele informaţii: 

i) Valoarea contabilă brută şi amortizarea acumulată (însumată cu pierderile accumulate din 

depreciere) la începutul şi la sfârşitul perioadei  

ii) Reconcilierea valorii contabile la începutul şi la sfârşitul perioadei, indicându-se adaosurile, 

cedările, creşterile sau scăderile apărute pe parcursul perioadei, ca urmare a reevaluărilor, 

pierderilor din depreciere înregistrate în contul de profit şi pierderi aferent perioadei (dacă este 

cazul), pierderile din depreciere reluate în contul de profit şi pierdere (dacă este cazul) şi a 

amortizării. 
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Metodele de amortizare şi duratele de viaţă utilă (sau ratele de amortizare) utilizate trebuie prezentate 

în notele referitoare la regulile contabile. 

c) Imobilizările necorporale 

Fiecare clasă de imobilizări necorporale trebuie prezentată separat (de exemplu: jucătorii, fondul 

comercial, alte imobilizări necorporale). 

Pentru fiecare clasă de imobilizări necorporale trebuie prezentate următoarele informaţii: 

i) Valoarea contabilă brută şi amortizarea acumulată (însumată cu pierderile acumulate din 

depreciere) la începutul şi la sfârşitul perioadei  

ii) Reconcilierea valorii contabile la începutul şi la sfârşitul perioadei, indicându- se adăugirile, 

cedările sau scăderile apărute pe parcursul perioadei, ca urmare a pierderilor din depreciere 

înregistrate în contul de profit şi pierderi aferent perioadei (dacă există) şi a amortizării. 

Pentru informaţii şi recomandări suplimentare referitoare la înregistrarea în contabilitate a 

jucătorilor, consultaţi Anexa IV. 

d) Activele gajate sau activele care fac obiectul rezervării titlului de proprietate 

Se vor furniza informaţii cu privire la restricţiile privind titlurile de proprietate, proprietăţile, stadionul 

şi materialele si/sau echipamentele sportive gajate sau care constituie garanţii. 

Existenţa şi valorile contabile ale imobilizărilor necorporale cu titlu de proprietate restricţionat şi 

valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale gajate trebuie raportate. 

e) Investiţiile 

Investiţiile vor include investiţiile în societăţi controlate în comun şi societăţi asociate. În ceea ce 

priveşte investiţiile în societăţi controlate în comun şi societăţi asociate, este necesar să se furnizeze 

următoarele informaţii minime pentru fiecare investiţie: 

i) denumirea; 

ii) ţara de constituire sau de rezidenţă; 

iii)  tipul de activitate; 

iv)   structura acţionariatului; 

v) dacă este diferită, proporția deținută din puterea de vot în baza acțiunilor deținute şi 

vi)  o prezentare a metodei utilizate pentru înregistrarea contabilă a investiţiilor. 

f) Descoperirile de cont şi împrumuturile 

Pentru fiecare clasă de datorii financiare trebuie prezentate următoarele informaţii: 

i) Informaţii cu privire la volumul şi natura instrumentelor financiare, inclusiv sumele şi durata şi 

orice clauze importante care pot influenţa suma, momentul şi certitudinea fluxurilor de 

trezorerie prognozate  

ii) Regulile şi metodele contabile adoptate, inclusive criteriile de înregistrare şi baza de calcul 

aplicate. 

g) Provizioanele 

Provizioanele trebuie prezentate sub formă de clase separate. Pentru a stabili care sunt provizioanele care 
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pot fi însumate pentru a forma o clasă, este necesar să se ia în calcul dacă sunt suficient de asemănătoare 

astfel încât să poată fi prezentate într-o situaţie sub forma unei sume unice. 

Pentru fiecare clasă de provizioane, este necesară raportarea valorii contabile la începutul şi la sfârşitul 

perioadei, a sumelor utilizate, deblocate sau creditate în perioada avută în vedere. 

 h) Capitalul subscris şi rezervele 

Capitalul social, alte rezerve şi rezultatul reportat trebuie prezentate separat. 

i) Capitalul social/al fondului 

În ceea ce priveşte capitalul social emis în anul curent, trebuie prezentate următoarele informaţii: 

-  numărul şi tipul de acţiuni emise; 

-  prima de emisiune (dacă este cazul) corespunzătoare acţiunilor emise; 

-  suma totală rezultată din emisiunea de acţiuni; 

-  motivul emisiunii de noi acţiuni. 

ii) Alte rezerve 

În cazul în care proprietăţile, stadionul şi materialele si/sau echipamentele sportive sunt 

înregistrate la valori reevaluate, trebuie raportat excedentul din reevaluare, reprezentând 

modificarea aferentă perioadei respective şi orice restricţii cu privire la repartizarea către 

acţionari. 

iii) Rezultatul reportat 

    Trebuie prezentat rezultatul reportat (adică profitul sau pierderea acumulată) la începutul 

perioadei de raportare şi la data bilanţului, precum şi modificările survenite în timpul perioadei 

de raportare. 

i) Partea care deţine controlul 

În cazul în care entitatea care efectuează raportarea este controlată de o terţă parte, este necesar să se 

furnizeze informaţii cu privire la relaţia cu aceasta şi la denumirea acesteia. Aceste informaţii vor fi 

furnizate, indifferent dacă între entitatea care efectuează raportarea şi terţele părţi care o controlează 

au existat sau nu tranzacţii. 

j) Tranzacţii între entităţile legate 

În cazul în care entităţile legate au efectuat tranzacţii între ele în perioadele care fac obiectul situaţiilor 

financiare, entitatea care efectuează raportarea trebuie să furnizeze relaţii cu privire la natura 

raporturilor cu entităţile legate şi la tranzacţiile derulate cu acestea, respective cu privire la soldul 

existent şi la angajamentele asumate. Aceste informaţii sunt necesare pentru o mai bună înţelegere a 

efectului potenţial pe care îl pot avea aceste raporturi asupra situaţiilor financiare. Elementele similare 

pot fi însumate cu excepţia cazului în care este necesară prezentarea separată pentru a se putea 

înţelege efectele tranzacţiilor derulate cu entităţile legate asupra situaţiilor financiare ale entităţii care 

efectuează raportarea. 

Pentru fiecare entitate afiliată trebuie să se prezinte cel puţin următoarele informaţii: 
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i. valoarea şi natura tranzacţiilor; 

ii. valoarea soldurilor restante, inclusive a angajamentelor și: 

- condiţiile de derulare a tranzacţiilor, inclusive dacă există sau nu garanţii şi 

modul de reglare a plăţilor; 

- informaţii privind garanţiile date sau primite; 

iii. provizioane pentru creanţe incerte corespunzătoare soldurilor restante  

iv.cheltuielile recunoscute pentru perioada de raportare respectivă, aferente creanţelor 

nerecuperabile sau incerte de la entităţile legate. 

Informaţiile trebuie prezentate separat pentru fiecare dintre următoarele categorii: 

- societatea mamă; 

- entităţile care controlează în comun sau care au o influenţă semnificativă asupra 

entităţii care efectuează raportarea; 

- entități asociate; 

- societăţile mixte în care este asociată entitatea care efectuează raportarea; 

- personalul cheie din conducerea entităţii sau a societăţii mamă a acesteia şialte părți 

legate. 

Trebuie să se confirme faptul că tranzacţiile cu entităţile legate s-au derulat în condiţii similar tranzacţiilor 

între entităţi independente, în măsura în care aceste condiţii pot fi prezentate. 

 

k) Datoriile contingente 

În afara cazului în care este improbabil ca o ieşire de resurse să fie necesară pentru stingerea unei 

obligaţii, entitatea care efectuează raportarea trebuie să prezinte o scurtă descriere a naturii datoriei 

contingente pentru fiecare clasă de datorii contingente, la data obligatorie de închidere şi, acolo unde 

este posibil: 

 i) o estimare a efectului său financiar; 

ii) o indicare a incertitudinii legate de valoarea sau data oricărei ieşiri și 

iii) posibilitatea unei rambursări. 

 

l) Evenimente survenite după data bilanţului 

Evenimentele importante survenite după data bilanţului care nu conduc la ajustări trebuie raportate 

(natura evenimentului şi estimarea efectului său financiar sau o declaraţie prin care se arată că nu poate fi 

efectuată o astfel de estimare). Exemple de astfel de evenimente: 
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i.   Împrumuturi la termen care se apropie de scadenţă fără posibilităţi realiste de reînnoire sau 

rambursare; 

ii. Pierderi substanţiale din exploatare; 

iii. Descoperirea unor falsuri sau erori importante care indică faptul că situaţiile financiare sunt 

incorecte; 

iv.  Conducerea intenţionează să lichideze entitatea sau să înceteze activitatea; 

v. Tranzacţii cu jucători în care sumele plătite sau încasate sunt semnificative; 

vi. Tranzacţii implicând proprietăţi (de exemplu: tranzacții legate de stadionul clubului). 

m) Alte informaţii 

i.  Onorariile intermediarilor 

Trebuie prezentată suma totală a plăţilor efectuate către intermediari sau în beneficiul 

acestora. 

ii.  Drepturile economice (sau similare) în legătură cu jucătorii 

Pentru fiecare jucător în legătură cu drepturile economice sau similar care nu sunt deţinute 

de Club (fiind deținute în coproprietate cu un alt club), trebuie prezentate numele jucătorului 

şi procentul drepturilor economice sau similare deţinute de Club  la începutul perioadei de 

legitimare (sau la momentul achiziţiei drepturilor de legitimare) şi la sfârşitul acesteia. 

iii.  Cheltuielile cu impozitele 

Elementele cheltuielilor cu impozitele trebuie prezentate separat. Este vorba de suma totală 

utilizată la calcularea profitului net sau a pierderii nete aferente perioadei de raportare 

pentru impozitele curente şi/sau amânate. 

iv. Diverse 

Trebuie prezentate și orice informaţii suplimentare sau raportări care nu se regăsesc în 

formularele bilanţului, contului de profit şi pierderi sau tabloului fluxului de trezorerie, dar 

care sunt relevante pentru înţelegerea situaţiilor financiare şi/sau sunt necesare pentru 

întrunirea cerinţelor minime de raportare a informaţiilor financiare.  

 

ANEXA IV: 

BAZA DE ÎNTOCMIRE A SITUAŢIILOR FINANCIARE 

 

A. Principiul 
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1. Situaţiile financiare, conform prevederilor art. 37, trebuie să fie întocmite în baza standardelor contabile 

impuse de legislaţia naţională a societăţilor comerciale, respective Ordinul Ministerului Finanţelor 

Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, 

aplicându-se cadrul de raportare financiară valabil în ţara noastră pentru acestea, indiferent de forma 

juridică Clubului. 

2. Situaţiile financiare vor fi întocmite în baza principiului continuităţii activităţii, ceea ce înseamnă că se 

presupune că entitatea, Clubul participant la Campionatul Național Liga a 3 a, va continua să îşi 

desfăşoare activitatea în viitor. Se presupune că entitatea nu are intenţia sau nu este obligat să intre în 

procedură de lichidare, să îşi înceteze activitatea economica sau să solicite protecţie împotriva 

creditorilor, conform legilor sau reglementărilor aplicabile. 

3. Cadrul de raportare financiară utilizat pentru întocmirea situaţiilor financiare trebuie să respecte 

anumite principii, printre care: 

a) prezentarea corectă a informaţiilor; 

b) uniformitatea prezentării informaţiilor; 

c) contabilitatea de angajamente; 

d) prezentarea separată a fiecărei clase importante; 

e) neefectuarea de compensări între active şi pasive, respectiv între venituri şi cheltuieli. 

4. Situaţiile financiare trebuie aprobate de conducere prin intermediul unei declaraţii succinte semnate de 

organul executiv al entităţii care efectuează raportarea. 

 

B.  Cerinţe contabile privind înregistrarea drepturilor de legitimare a jucătorilor 

1.  Deşi fiecare Club  întocmeşte situaţiile financiare anuale în conformitate cu legislaţia contabilă naţională 

pentru societăţile comerciale, prezentul regulament include cerinţe contabile specifice privind 

înregistrarea legitimării jucătorilor ca imobilizări necorporale, conform art. 37. 

2. Cluburile vor capitaliza costurile aferente achiziţionării drepturilor de legitimare a jucătorilor şi trebuie să 

aplice anumite cerinţe contabile minime, conform prevederilor de la alin. 3 de mai jos; 

3. Cerinţele contabile obligatorii sunt următoarele: 

a) Pentru fiecare jucător, suma amortizabilă trebuie alocată pe o bază sistematică de-a lungul duratei 

contractului. Acest lucru este posibil prin alocarea sistematică a costului activului la cheltuieli de-a 

lungul perioadei de valabilitate a contractului jucătorului. 

b) Numai costurile directe aferente achiziţiei jucătorilor pot fi capitalizate. Din raţiuni contabile, valoarea 

contabilă a unui jucător nu trebuie reevaluată prin majorare, chiar şi în cazul în care conducerea este de 

părere că valoarea de piaţă a acestuia este mai mare decât valoarea contabilă. În plus, deşi se admite că 

un solicitant genera valoare prin utilizarea şi/sau transferul sau legitimarea jucătorilor formaţi la nivelul 

clubului, din motive contabile, costurile aferente sectorului de juniori nu trebuie înregistrate în bilanţ 
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deoarece se capitalizează numai costurile aferente drepturilor de legitimare a jucătorilor achiziționați. 

c) Amortizarea trebuie să înceapă numai din momentul achiziţionării sau legitimării jucătorilor. 

Amortizarea se încheie în momentul în care activul este vândut (adică jucătorul este transferat la un alt 

club) sau în momentul în care activul nu mai este recunoscut (adică contractual jucătorului încetează la 

termen sau înainte de termen prin voinţa părţilor sau decizia organelor jurisdicționale/instațelor de 

arbitraj competente), oricare dintre aceste evenimente survine primul. 

d) Toate valorile capitalizate corespunzătoare legitimării jucătorilor trebuie revizuite anual de conducere, 

în vederea identificării deprecierii aferente. Dacă valoarea recuperabilă corespunzătoare unui anumit 

jucător este mai mică decât valoarea contabilă înregistrată în bilanţ, atunci aceasta din urmă trebuie 

rectificată şi adusă la valoarea recuperabilă, rectificarea fiind înscrisă în contul de profit şi pierderi drept 

cheltuială cu amortizarea. 

4. Cerinţele contabile minime pentru cedarea dreptului de legitimare a jucătorilor sunt următoarele: 

a) Profitul/pierderea din cedarea legitimării unui jucător la alt club care va fi recunoscut/-ă în contul de profit 

şi pierderi reprezintă diferenţa dintre suma primită în urma cedării şi valoarea contabilă reziduală a 

jucătorului înscrisă în bilanţ la data transferului. 

b) Profiturile aferente jucătorilor care rămân legitimaţi la Club (prin transferul temporar) nu vor fi 

recunoscute în contul de profit şi pierderi. Pentru evitarea oricăror neclarităţi, orice profit rezultat din 

cedarea drepturilor economice sau similar aferente unui jucător legitimat către o terţă parte nu trebuie 

înregistrat; astfel, un profit poate fi recunoscut în contul de profit şi pierderi doar în urma transferului 

definitiv al unui jucător la un alt club. 

5. Dacă cerinţele contabile prezentate în această anexă nu sunt întrunite ca urmare a modului de prezentare a 

informaţiilor şi a principiilor contabile utilizate pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale statutare, 

Clubul trebuie să întocmească situaţii financiare retratate care vor fi înaintate evaluatorului.  

C. Entităţile legate, tranzacţiile cu entităţile legate şi valoarea justă a tranzacţiilor cu entităţile 

legate 

1. O entitate este legata entitații participante la Campionatul Național Liga a 3-a dacă se îndeplineşte oricare 

din condiţiile de mai jos: 

a) Entitatea în cauză şi cea participantă la Campionatul Național Liga a 3a  fac parte din acelaşi grup (ceea 

ce înseamnă că între fiecare filială și societatea mamă există o relație de dependență); 

b) Entitatea în cauză şi entitatea care efectuează raportarea se află sub controlul sau controlul comun 

sau sub influenţa semnificativă a aceleiaşi autorităţi guvernamentale; 

c) Una dintre entităţi are o influenţă semnificativă asupra celeilalte; 
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d) O entitate este asociată sau societate în participație a celeilalte entități (sau asociată sau societate în 

participație a unei entităţi membre a grupului din care face parte cealaltă entitate);  

e) Entitatea în discuție cea participantă la Campionatul Național Liga a 3a sunt societăţi în participație 

ale unei aceleiaşi terţe părţi; 

f) O entitate este o societate în participație a unei terţe părţi, iar cealaltă entitate este asociată a aceleiaşi 

terţe părţi; 

2.  O tranzacţie cu o entitate legată reprezintă un transfer de resurse, servicii sau obligaţii între 

entitățile legate, indiferent dacă se percepe sau nu un preţ. 

3.  Este posibil ca o tranzacţie cu o entitate legata să fie sau nu efectuată la valoarea justă. Valoarea 

justă este suma la care un activ poate fi înlocuit sau o datorie poate fi achitată între părţi interesate 

şi în cunoştinţă de cauză în cadrul unei tranzacţii similare unei tranzacţii între entităţi 

independente. O operaţiune sau o tranzacţie este considerată „a nu fi efectuată similar unei 

tranzacţii între entităţi independente” dacă a fost încheiată în condiţii care favorizează una dintre 

părţile participante. 

D.Cerințele contabile privind anumite articole de cheltuieli 

Cheltuieli cu stimulentele/primele acordate angajaților 

a) Toate formele de plăți acordate de o entitate pentru serviciile prestate de un angajat, inclusiv orice 

prime și stimulente, cum ar fi remunerațiile în funcție de performanță, primele de semnare a 

contractelor și stimulentele de fidelitate, trebuie raportate drept cheltuieli cu beneficiile angajaților. 

b) Primele și/sau stimulentele datorate integral de un club unei persoane fără alte condiții sau obligații de 

prestări servicii (respectiv, cele pentru care clubul nu are altă opțiune decât plata efectivă) trebuie 

recunoscute drept cheltuieli cu beneficiile angajaților în momentul în care acestea devin datorate. 

c) Primele și/sau stimulentele a căror plată depinde de îndeplinirea unei condiții viitoare de către un 

jucător și/sau club, cum ar fi participarea jucătorului la meciuri și/sau performanțele clubului în 

competiții, trebuie recunoscute drept cheltuieli cu beneficiile angajaților în momentul în care condiția 

este îndeplinită sau îndeplinirea sa devine foarte probabilă. 

d) Stimulentele și/sau primele pentru jucători la încheierea și/sau prelungirea unui contract de muncă sub 

orice condiție sau obligație de prestări servicii trebuie recunoscute sistematic, pe perioada relevantă. 

Beneficiile pentru angajați la încetarea contractului de muncă 

Un club trebuie să recunoască integral beneficiile aferente încetării contractului de muncă al unui angajat 

în momentul în care clubul nu mai poate retrage oferirea beneficiilor respective. 

E. Cerințele contabile privind anumite articole de venituri 
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1.  Veniturile din vânzarea de abonamente și alte venituri similare 

 Veniturile din vânzarea de abonamente și alte venituri din vânzări similare aferente meciurilor trebuie 

recunoscute proporțional în momentul desfășurării meciurilor relevante, pe parcursul sezonului. 

2. Venituri din vânzarea drepturilor de difuzare și/sau premii în bani 

a) Veniturile din vânzarea drepturilor de difuzare și alte venituri aferente participării în competiții care 

sunt venituri fixe trebuie recunoscute proporțional în momentul desfășurării meciurilor relevante, pe 

parcursul sezonului. 

b) Veniturile din vânzarea drepturilor de difuzare și alte venituri aferente participării în competiții care 

sunt venituri variabile, dependente de îndeplinirea anumitori condiții de către club (cum ar fi primele 

de participare în competiții) trebuie recunoscute în momentul îndeplinirii condiției de performanță. 

3. Venituri din sponsorizări și activități comerciale 

a) Veniturile din sponsorizări care reprezintă venituri fixe trebuie recunoscute proporțional, pe durata 

contractului de sponsorizare. 

b)  Veniturile din sponsorizări care sunt venituri variabile, dependente de îndeplinirea anumitori condiții 

de către club (cum ar fi primele de participare în competiții) trebuie recunoscute în momentul 

îndeplinirii condiției de performanță. 

c) Orice venituri, altele decât cele în numerar, încasate în baza unui contract de sponsorizare trebuie 

evaluate la valoarea justă. 

4. Donații și finanțări 

a) O donație este un cadou sau o plată necondiționată care trebuie recunoscută la alte venituri din 

exploatare, în momentul primirii. 

b) Finanțările nu trebuie înregistrate în evidențele contabile ale clubului decât în momentul în care există 

o asigurare rezonalbilă privind îndeplinirea de către club a condiției de primire a finanțării și faptul că 

finanțarea va fi primită. Apoi, finanțarea trebuie recunoscută la profit sau pierdere în mod sistematic, 

pe toată durata perioadelor de raportare în care clubul recunoaște la cheltuieli costurile pentru 

compensarea cărora a fost acordată finanțarea. Ca atare, finanțările pentru anumite cheltuieli trebuie 

recunoscute în contul de profit și pierdere în aceeași perioadă/aceleași perioade de raportare ca și 

cheltuielile relevante. În mod similar, finanțările aferente activelor amortizabile sunt recunoscute în 

contul de profit și pierdere pe parcursul perioadelor de raportare în care sunt recunoscute cheltuielile 

cu amortizarea activelor respective și în proporțiile în care sunt recunoscute cheltuielile respective. O 

finanțare care este încasată în calitate de compensație pentru cheltuielile sau pierderile deja suportate 

sau pentru acordarea de sprijin financiar imediat neasociat unor cheltuieli viitoare trebuie recunoscută 

în contul de profit și pierdere în perioada în care devine de încasat. 
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ANEXA V: 

CONVENŢIA ARBITRALĂ PENTRU SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

 

CONVENŢIE ARBITRALĂ 

Subscrisele: 
 

1. Federaţia Românăde Fotbal (FRF), CIF: RO9825583, cu sediul în București, str. 

Serg. Șerbănică Vasile nr. 12, Sector 2, reprezentată prin dl..........................................., în calitate de 

evaluator, 

 și 

2. Clubul (date de identificare, adresă, reprezentant legal), în calitate de Clubul 

evaluat pe criteriile privind participarea în Campionatul Național Liga a 3 a,  

 

am convenit prin prezenta că orice litigiu izvorât, în urma parcurgerii procesului de evaluare a 

cluburilor participante în Campionatul Național Liga a 3-a supus soluționarii Comisiilor de Etică 

și Disciplină și de Recurs din cadrul FRF, va fi soluţionat, în ultimă instanţă, de Tribunalul 

Arbitral al Sportului de la Lausanne (TAS). 

Termenul-limită pentru recurs este stabilit în Regulamentul de evaluare a condițiilor minime 

privind participarea în Campionatul național liga  a 3-a, la art. 16 din Anexa I. 

 

Locul arbitrajului este la sediul TAS de la Lausanne. 

 

Completul arbitral va fi format dintr-un singur arbitru desemnat de  Președintele Diviziei de Apel 

Arbitral, procedura se va desfășura în limba engleză,iar soluționarea cauzei se va face în 

conformitate cu legea română (statutele și regulamentele FRF, precum și legislația națională, dacă 

este cazul). 

 

Decizia TAS,pronunţată în cauză,este irevocabilă. 

 

Încheiat în două exemplare,astăzi ……………………..,la sediul FRF, fiecare parte semnatară 

păstrând câte un exemplar original. 
 
 
 

FRF,   Clubul, 
 
 

(semnătura şi ştampila)    (semnătura şi ştampila) 
 


