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                                                                                                          25 februarie 2021 
 
Către, 
 
           Cluburile din Liga 1, Liga 2  solicitante de licență UEFA/Liga 1 
 
           În atenția Responsabilului cu obținerea licenței și a Responsabilului 
financiar 
 
Modificare Regulament Național de Licențiere  a Cluburilor și de Fair Play 
Financiar 
 
Stimate doamne,  
Stimați domni, 
 
Conform circularei UEFA nr. 07/2021 din data de 15 Februarie 2021 – ”Licențierea 
cluburilor pentru participarea în sezonul competițional 2021/2022 – măsuri adiționale”, 
vă informăm cu privire la modificările aduse Regulamentulului Național de Licențiere 
a Cluburilor și de Fair Play Financiar. 

 
1. Modificări la criteriul financiar privind informațiile financiare prognozate și 
evaluarea principiului continuității activității: 
 
Articolul 49 -  Informaţiile financiare prognozate (numai pentru licența UEFA), 
specifică faptul că ”solicitantul de licenţă pentru participarea la competițiile de club 
UEFA trebuie să întocmească şi să înainteze informaţii financiare prognozate” în 
cazul în care sunt încălcaţi oricare dintre indicatorii prezentaţi la art 49 alin. 2, ”pentru 
a demonstra licenţiatorului că îşi poate derula activitatea conform principiului 
continuităţii până la sfârşitul sezonului competiţional pentru care se solicită licenţa. 
Informaţiile financiare prognozate vor fi examinate de acelaşi auditor care a auditat 
situaţiile financiare anuale.” 
 
În cazul în care solicitantul de licenţă este în oricare dintre situaţiile prevăzute de 
Indicatorul 1 (Principiul continuităţii activităţii ) sau 2 (Capitaluri proprii negative) de 
la art 49, alin. 2, se consideră că a încălcat indicatorul respectiv. 
 
Pandemia COVID-19 a creat incertitudine pentru multe cluburi de fotbal privind 
principiul continuității activității. Există posibilitatea unui număr crescut de cluburi 
pentru care auditorii vor include, în rapoartele lor de audit, aspecte cheie sau un 
paragraf explicativ  privind principiul continuității activității. Totodată, pot exista 
dificultăți pentru evaluarea corectă a informațiilor financiare prognozate, ca urmare 
a lipsei clarității în ce ceea ce privește durata existenței acestei pandemii și a 
impactului financiar pe care îl poate avea. 
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Urmare a celor descrise mai sus, Articolul 49 - Informaţiile financiare 
prognozate (numai pentru licența UEFA) alin. 2, punctul a, se modifică exclusiv 
pentru acordarea licenței de participare pentru sezonul competițional 2021-
2022, astfel: 
 
 

Art 49(2)(a) Indicatorul 1: Principiul continuităţii activităţii 

Raportul auditorului cu privire la situaţiile financiare anuale, înaintat conform 

articolului 45, include o opinie modificată, în ceea ce priveşte continuitatea 
activităţii. 

Totodată, la Anexa VII - PROCEDURILE DE EVALUARE DERULATE DE 
LICENŢIATOR, punctul B - Evaluarea raportului auditorului cu privire la situaţiile 
financiare anuale, alin. 2 (d.i) se va modifica astfel: 

Anexa VII (B)(2)(d)(i) 
Dacă raportul auditorului conţine, în ceea ce priveşte principiul continuităţii 
activităţii, o opinie modificată, licenţa UEFA trebuie refuzată, în afară de 
cazul în care: 

i. este prezentată o opinie de audit ulterioară, pentru acelaşi an 

financiar, care nu conţine o opinie modificată cu privire la principiul 
continuităţii activităţii sau (ii.) 

 
2. Modificări la criteriul financiar privind Lipsa datoriilor financiare restante 

către angajați, asigurările sociale/autorități fiscale. 

Introducerea articolului nr. 47ter. – Lipsa datoriilor financiare restante către 
angajați și asigurările sociale/autorități fiscale pentru acordarea licenței 
exclusiv pentru sezonul 2021-2022:  

Art 47ter: Exclusiv pentru acordarea licenței pentru sezonul 
competițional 2021 -2022, neîndeplinirea criteriilor de la articolele 47 și 47 
bis din prezentul Regulament nu va conduce automat la refuzul licenței 
UEFA/UEFA WCL/Liga 1 și nicio sancțiune nu va fi aplicată, dacă și numai 
dacă: 

a) Valoarea totală a datoriilor restante, la 31 martie 2021 către angajați și 

asigurările sociale/autorități fiscale (în baza obligațiilor contractuale sau 

legale față de angajați/asigurări sociale/autorități fiscale apărute înainte 

de data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se solicită licența) 
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ca procent din cheltuiala totală cu salariile si contribuțiile către asigurările 

sociale/autoritățile fiscale, aferentă angajaților definiți la art 47 punctul 4, 

literele a și b este mai mică sau egala cu 15%. Cheltuiala totală cu 

salariile si contribuțiile către asigurările sociale/autoritățile fiscale este 

cea prezentată în situațiile financiare auditate ale anului 2020. 

b) În cazul în care solicitantul de licență de Liga 1 încalcă prevederea de la 

lit. a) de mai sus, acesta trebuie să demonstreze că, până la 29 aprilie 

2021, datoriile restante la data 31 martie care excedă cuantumul de 

15%, către angajați/asigurările sociale/autoritățile fiscale în baza 

obligațiilor contractuale și legale privind angajații, au fost plătite sau 

creditorii au acceptat în scris prelungirea termenului de plată ale acestor 

datorii după data de 30 aprilie. 

c) Solicitantul de licență înaintează licențiatorului (împreună cu tabelul 

datoriilor restante) un plan privind stingerea acestor datorii. Termenul de 

grație pentru plata datoriilor restante menționate la punctul a.) este de 

30 iunie 2021. Acest plan este propus exclusiv de către solicitantul de 

licență și nu necesită acordul creditorului. 

d)  UEFA si Licențiatorul vor monitoriza respectarea planului prin procedura 

de monitorizare a cluburilor. 

 

3. Modificări aduse la Articolul 15 - Criterii generale 

Articolul 15 - Criterii generale alin. 3 se modifică exclusiv pentru acordarea 
licenței de participare pentru sezonul competițional 2021-2022, astfel: 

 
Art 15(3) Solicitantul de licență pentru participarea la campionatul național 

Liga 1 trebuie să îndeplinească cerințele criteriilor juridice stipulate la art. 42 și 

44, precum și cerințele criteriilor financiare stipulate la art. 44bis, 45, 46, 47, 

47bis și 47ter  în caz contrar licența de Liga 1 va fi refuzată. Neîndeplinirea 
art 47 și 47 bis nu va duce automat  la refuzul acordării licenței, dar se 
vor aplica prevederile articolului 47 ter. 
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4. Modificări aduse Anexei II - LISTA DE SANCŢIUNI PENTRU ÎNCĂLCAREA 
CERINȚELOR  MINIME PENTRU ACORDAREA LICENȚEI UEFA/DE LIGA 1 

Încălcarea art. 47 -  Lipsa datoriilor financiare restante către angajați: 

refuzarea acordării licenței. Pentru sezonul competițional 2021-2022 nu va 
duce automat la refuzarea acordării licenței, dar se vor aplica prevederile 
art 47 ter. 

Încălcarea art. 47bis - Lipsa datoriilor financiare restante către asigurările 

sociale/autoritățile fiscale: refuzarea acordării licenței. Pentru sezonul 
competițional 2021-2022 nu va duce automat la refuzarea acordării 
licenței, dar se vor aplica prevederile art 47 ter. 

Încălcarea art. 47 ter - Lipsa datoriilor financiare restante către angajați și 

asigurările sociale/autorități fiscale pentru acordarea licenței exclusiv pentru 

sezonul 2021-2022:  

• refuzarea licenței UEFA/UEFA WCL dacă valoarea totală a datoriilor 

restante la 31 martie 2021, ca procent din cheltuiala totală cu salariile 

si contribuțiile către asigurările sociale/autoritățile fiscale este mai mare 
decât 15% din cheltuiala totală cu salariile si contribuțiile către 

asigurările sociale/autoritățile fiscale aferente anului 2020;  

• refuzarea licenței pentru Liga I, dacă valoarea totală a datoriilor restante 

la 31 martie 2021, ca procent din cheltuiala totală cu salariile si 

contribuțiile către asigurările sociale/autoritățile fiscale este mai mare 
decât 15% din cheltuiala totală cu salariile si contribuțiile către 

asigurările sociale/autoritățile fiscale aferente anului 2020, si până la 29 

aprilie 2021, datoriile in exces de 15% nu au fost plătite de solicitantul 

de licență sau creditorii nu au acceptat în scris prelungirea termenului 

de plată după data de 30 aprilie. 

• refuzarea licenței dacă valoarea totală a datoriilor restante la 31 martie 

2021 pentru licență UEFA/UEFA WCL/Liga I, ca procent din cheltuiala 

totală cu salariile si contribuțiile către asigurările sociale/autoritățile 
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fiscale este mai mică decât 15% din cheltuiala totală cu salariile si 

contribuțiile către asigurările sociale/autoritățile fiscale aferente anului 

2020, dar nu există un plan pentru plata acestora până la 30 iunie 
2021. 

 

       Aceste modificări au rolul de a ajuta cluburile să nu aibă dificultăți privind lichiditatea 

pe termen scurt. Este imperativ să se depună eforturi pentru a asigura protecția 

drepturilor angajaților și ale autorităților fiscale, care ar fi iremediabil afectate, în 

cazul în care situația financiară a cluburilor se agravează din cauza restricțiilor 

impuse de pandemia COVID-19. Aceste mecanisme temporare vor permite mai 

multor cluburi să supraviețuiască și să mențină continuitatea întregului fenomen 

fotbalistic. 


