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1. STRUCTURI ORGANIZATORICE ALE FOTBALULUI DE 
ÎNALT� PERFORMAN��.  

 
Fotbalul de la noi din �ar� a urmat o evolu�ie sinuoas�, în concordan�� cu 

modific�rile impuse la nivel european �i mondial de forurile fotbalistice aflate 
la conducere de-a lungul vremii. Astfel, fotbalul românesc î�i desf��oar� ast�zi 
activitatea sub directa îndrumare �i conducere a F.R.F. (Federa�ia Român� de 
Fotbal).  

 
1.1. Organizarea �i func�ionarea Federa�iei Române de Fotbal  
 
Conform datelor furnizate de Federa�ia Român� de Fotbal (www.frf.ro), 

în octombrie 1909, se înfiin�eaz� ASAR (Asocia�iunea Societ��ilor Atletice din 
România) din cele trei cluburi existente pe atunci: Colentina CA �i Olimpia SC, 
ambele din Bucure�ti, United AC din Ploie�ti, cu practican�i în majoritate 
str�ini. 

În decembrie 1909 - ianuarie 1910 se desf��oar� prima competi�ie 
fotbalistic� intern�, Cupa ASAR, asimilat� primului campionat na�ional. An de 
an, num�rul echipelor cre�te, iar în componen�a lor figureaz� din ce în ce mai 
mul�i români. 

În România Mic� dinaintea primului r�zboi mondial se disput� o serie de 
competi�ii sub form� de cup�, ai c�ror câstig�tori vor fi considera�i campionii 
României. 

Ulterior, organul de conducere al activit��ii fotbalistice devine 
Comisiunea de Football-Asocia�ie din cadrul UFSR (Uniunea Federa�iilor 
Sportive din România), care a luat fiin�� la 1 decembrie 1912. 

Dup� r�zboi, odat� cu formarea României Mari, începând cu edi�ia 1921-
1922, se disput� campionatul na�ional cu participarea echipelor din toate 
provinciile ��rii. Înc� nu avem un campionat dup� un sistem divizionar, el 
diputându-se pe regiuni (mai târziu, ligi) si apoi în sistem eliminatoriu, între 
înving�toare. 

Echipa na�ional� a României î�i începe activitatea prin meciul de la 8 
iunie 1922 de la Belgrad, contra Iugoslaviei, scorul fiindu-ne favorabil cu 2-1. 
Aceste prime dou� goluri istorice au fost înscrise în ordine de Ronnay �i Guga. 

La 20 mai 1923 Comisia de Fotbal Asocia�ie a FSSR (Federa�ia 
Societ��ilor Sportive din România) este admis� la Congresul de la Zurich ca 
membr� a FIFA. În aceast� calitate de membr� a FIFA, Romania particip� la 
Turneul Olimpic de Fotbal de la Jocurile Olimpice din 1924 desf��urate la Paris. 

La 16 februarie 1930 Comisia Central� de Fotbal Asocia�ie se transform� 
în Federa�ia Român� de Fotbal Asocia�ie, organism independent cu autoritate 
juridic�, acesta hotarând participarea Romaniei la Campionatul Mondial din 
Uruguay în luna iulie a aceluia�i an. 
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Primul presedinte al FRFA este avocatul Aurel Leucutia, fostul pre�edinte 
al Comisiei Centrale de Fotbal Asocia�ie. 

Începând cu edi�ia 1932-1933, în România func�ioneaz� sistemul 
divizionar, cu un campionat unitar al primei divizii (ini�ial în dou� serii). 

Disputarea Cupei României începe în sezonul 1933-1934.  
Federa�ia Român� de Fotbal este membr� fondatoare a UEFA în 1954. 
Din august 1990, FRF a devenit organ independent de conducere al 

mi�c�rii fotbalistice din România, primul pre�edinte ales sub aceste auspicii 
fiind fostul juc�tor interna�ional �i absolvent al Academiei de Studii Economice, 
Mircea Sandu.  

FRF este organizat� �i func�ioneaz�1 în conformitate cu dispozi�iile Legii 
educa�iei fizice �i sportului nr. 69/2000, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, ale Ordonan�ei Guvernului nr. 26 cu privire la asocia�ii �i funda�ii, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, precum �i ale celorlalte acte normative în 
vigoare care reglementeaz� persoanele juridice de drept privat de utilitate 
public�. Activitatea FRF se desf��oar� potrivit statutului �i regulamentelor 
proprii, în condi�iile legii. Statutul �i regulamentele FRF sunt elaborate în 
concordan�� cu statutele �i regulamentele FIFA �i UEFA, în condi�iile legii. 

În scopul realiz�rii obiectivelor sale, Federa�ia Român� de Fotbal 
îndepline�te urm�toarele atribu�ii principale: 

a) elaboreaz� strategia na�ional� de dezvoltare a fotbalului asocia�ie �i 
controleaz� aplicarea acesteia de c�tre membrii afilia�i; 

b) elaboreaz� �i adopt� regulamente �i norme de organizare, tehnice, 
financiare �i de asigurare material� pentru activitatea proprie �i activitatea 
fotbalistic� în general; 

c) stabile�te calendarul sportiv anual în corela�ie cu programele de 
participare a echipelor na�ionale �i de club, la competi�iile interna�ionale 
oficiale; 

d) organizeaz� activit��ile, campionatele �i competi�iile oficiale de fotbal 
la nivel na�ional, în baza regulamentelor �i normelor adoptate potrivit 
prezentului statut �i omologheaz� rezultatele acestora; 

e) elaboreaz� �i realizeaz� programele �i planurile de preg�tire �i de 
participare a reprezentativelor na�ionale la competi�iile interna�ionale de fotbal; 

f) colaboreaz� cu Institutul Na�ional de Cercetare pentru Sport �i Institutul 
Na�ional de Medicin� Sportiv� pentru sporirea capacit��ii de cuprindere �i 
asigurare a asisten�ei metodico-�tiin�ifice �i medicale de specialitate la nivelul 
cluburilor �i al echipelor na�ionale de fotbal, potrivit evolu�iei �i cerin�elor 
specifice ale acestui sport, cu privire la selec�ia, formarea, preg�tirea �i 
perfec�ionarea continu� a juc�torilor de fotbal, precum �i pentru modernizarea 
metodelor de antrenament în consens cu standardele atinse pe plan interna�ional; 

                                                 
1 Extrase din Statutul �i Regulamentul de Organizare a activit� ii fotbalistice 
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g) colaboreaz� cu Ministerului Tineretului �i Sportului, cu Ministerul 
Educa�iei, Cercet�rii �i Tineretului �i/sau cu institu�iile de specialitate din 
structurile acestora pentru formarea �i perfec�ionarea speciali�tilor din domeniul 
fotbalului; 

h) organizeaz� activit��i de formare �i/sau perfec�ionare, dup� caz, a 
speciali�tilor din domeniu - antrenori, arbitri, cadre medicale, observatori 
oficiali, al�i tehnicieni care activeaz� în fotbal; 

i) organizeaz� �i coordoneaz� întreaga activitate a arbitrilor de fotbal 
privind formarea, perfec�ionarea continu�, clasificarea �i promovarea acestora, 
pe baza unui regulament propriu de func�ionare; 

j) organizeaz� competi�iile oficiale interna�ionale de fotbal care au loc pe 
teritoriul României, cu avizul Ministerului Tineretului �i Sportului; 

k) promoveaz� m�suri pentru prevenirea, controlul �i sanc�ionarea 
folosirii substan�elor interzise �i a metodelor neregulamentare destinate s� 
m�reasc� în mod artificial capacitatea fizic� a sportivilor sau s� modifice 
rezultatele competi�iilor organizate direct la nivel na�ional, în concordan�� cu 
reglement�rile FIFA �i UEFA, Comitetului Interna�ional Olimpic �i Agen�iei 
Mondiale Antidoping, precum �i cu legisla�ia intern� în materie; 

l) întreprinde m�suri pentru prevenirea �i combaterea violen�ei la jocurile 
de fotbal, precum �i pentru promovarea spiritului de fairplay �i a toleran�ei în 
activitatea fotbalistic�; 

m) administreaz� �i gestioneaz� mijloacele financiare �i materiale aflate 
în patrimoniu, în conformitate cu prevederile legale, precum �i ale statutului, 
regulamentelor �i normelor proprii; 

n) stabile�te cuantumul cotiza�iilor, taxelor, contribu�iilor �i penalit��ilor 
care se aplic� în activitatea fotbalistic�; 

o) asigur� mijloace financiare �i materiale prin efort propriu, din activit��i 
nepatrimoniale specifice activit��ii fotbalistice sau din activit��i economice 
directe realizate în leg�tur� cu scopul �i obiectul de activitate al federa�iei, 
organizate în unit��i proprii cu sau f�r� personalitate juridic�; 

p) poate înfiin�a societ��i comerciale �i/sau poate desf��ura orice alte 
activit��i economice directe, dac� acestea au caracter accesoriu �i sunt în strâns� 
leg�tur� cu scopul principal al persoanei juridice; 

q) colaboreaz� cu autorit��ile administra�iei publice centrale �i locale, 
precum �i cu al�i factori interesa�i, pentru dezvoltarea �i/sau modernizarea bazei 
materiale destinate practic�rii jocului de fotbal; 

r) elaboreaz� �i editeaz� publica�ii proprii privind activitatea fotbalistic�; 
s) organizeaz� banca de date a FRF privind activitatea fotbalistic� din 

România; 
�) exercit� supravegherea, controlul �i autoritatea disciplinar� în domeniul 

s�u de activitate în termenii prev�zu�i de Legea educa�iei fizice �i sportului nr. 
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69/2000, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, �i potrivit statutului �i 
regulamentelor proprii; 

t) reprezint�, sus�ine �i ap�r� interesele fotbalului românesc pe plan intern, 
în rela�iile cu Ministerului Tineretului �i Sportului, Comitetul Olimpic Român, 
autorit��ile administra�iei publice centrale �i locale, cu alte institu�ii �i 
organiza�ii, precum �i pe plan interna�ional, în rela�iile cu FIFA, UEFA, 
federa�iile na�ionale de fotbal din alte ��ri sau alte foruri sportive interna�ionale 
cu atribu�ii în domeniul fotbalului. 

Structurile sportive cu personalitate juridic� care se pot afilia la FRF sunt: 
cluburile persoane juridice de drept privat, cluburile profesioniste de fotbal, 
cluburile persoane juridice de drept public, unit��ile de înv���mânt cu program 
sau profil sportiv, palatele �i cluburile copiilor �i elevilor, ale c�ror echipe 
particip� în competi�iile organizate de FRF �i/sau ligile profesioniste, precum �i 
asocia�iile jude�ene de fotbal �i a municipiului Bucure�ti. 

Structurile sportive, cu sau f�r� personalitate juridic�, ale c�ror echipe de 
seniori promoveaz� din campionatul jude�ean în campionatul organizat de 
FRF/liga profesionist� pe nivel competi�ional, trebuie s� se afilieze �i la FRF �i, 
dup� caz, s� devin� membre ale ligii profesioniste pentru a participa la 
competi�ia respectiv�. Asocia�iile sportive f�r� personalitate juridic�, aflate în 
aceast� situa�ie, se pot afilia la FRF numai dup� constituirea lor în cluburi 
sportive, în condi�iile legii, �i înscrierea în Registrul sportiv, la Ministerul 
Tineretului �i Sportului, în caz contrar, locurile lor în campionatul respectiv 
devenind vacante. Perioada în care se face afilierea provizorie a cluburilor nou 
promovate în campionatele organizate de FRF începe la data de 1 iulie a anului 
în care a intervenit promovarea �i se încheie cu 7 zile înaintea începerii 
campionatului. 

Cluburile din Liga a 2-a �i Liga a 3-a care particip� �i în competi�iile de 
juniori organizate de AJF/AMFB trebuie s� fie afiliate atât la FRF cât �i la AJF, 
exercitându-�i drepturile �i obliga�iile corelative calit��ii de membri afilia�i ai 
ambelor foruri. 

Structurile sportive a c�ror afiliere la FRF înceteaz� datorit� retrograd�rii 
echipelor lor de seniori în campionatul jude�ean r�mân afiliate la AJF/AMFB 
competent� teritorial. 

Structura sportiv� care dore�te s� devin� membru al FRF trebuie s� 
adreseze acesteia o cerere prin care solicit� afilierea �i se oblig� s� respecte 
statutul, regulamentele �i hot�rârile FRF, obliga�ie care trebuie s� fie înscris� în 
statutul structurii sportive respective. Totodat�, clubul sau asocia�ia jude�ean� / 
asocia�ia municipal� în cauz� trebuie s� achite taxa de afiliere. 

Cererea de afiliere completat� de solicitan�i va cuprinde, sub sanc�iunea 
nulit��ii, urm�toarele date: 

a) denumirea structurii sportive; 
b) sediul: localitatea, strada, jude�ul/sectorul, telefon, fax, e-mail; 
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c) num�rul de identificare al structurii sportive; 
d) num�rul �i data emiterii Certificatului de identitate sportiv�; 
e) componen�a nominal� a organelor de conducere �i de administrare; 
f) reprezentan�ii legali/persoanele împuternicite s�-i angajeze interesele – 

nominal, cu specimenele de semn�tur� în original; 
g) sigla/logoul �i denumirea, înregistrate la Oficiul de Stat pentru Inven�ii 

�i M�rci; 
h) culorile clubului; 
i) data complet�rii, semn�tura �i �tampila în original. 
6 La cererea de afiliere se anexeaz� urm�toarele înscrisuri doveditoare: 
a) actul de constituire �i statutul autentificate de notarul public sau 

atestate de avocat; 
b) copia hot�rârii judec�tore�ti, cu men�iunea ”definitiv �i irevocabil”, de 

acordare a personalit��ii juridice; 
c) copia legalizat� a Certificatului de identitate sportiv�; 
d) copia legalizat� a Certificatului de înscriere în Registrul na�ional al 

persoanelor juridice f�r� scop patrimonial, în cazul persoanelor juridice f�r� 
scop patrimonial; 

e) copia legalizat� a Certificatului de înmatriculare în Registrul 
comer�ului, în cazul structurilor sportive organizate ca societ��i comerciale 
sportive pe ac�iuni; 

f) dovada sediului; 
g) dovada patrimoniului; 
h) dovada înregistr�rii denumirii ca marc� la Oficiul de Stat pentru 

Inven�ii �i M�rci sau dovada depunerii cererii de înregistrare la OSIM. 
Cluburile sportive trebuie s� fac� �i dovada c� pot folosi un stadion de 

fotbal omologat, respectiv, o sal� în calitate de proprietar, coproprietar sau 
chiria�, în aceea�i localitate în care clubul î�i are sediul social, jocurile oficiale 
ale echipei urmând s� fie programate pe terenul/în sala respectiv(�). Aceea�i 
dovad� trebuie f�cut� anual, pân� la data de 15 iulie pentru stadioanele/ 
terenurile folosite pentru jocurile oficiale ale echipelor de juniori A �i B ale 
clubului. 

Prin excep�ie, în cazuri temeinic motivate, forul organizator poate aproba, 
cu titlu provizoriu, pentru o perioad� de maxim 2 ani, ca un club s� organizeze 
jocurile oficiale pe un stadion omologat din alt� localitate decât cea în care î�i 
are sediul social. 

Adunarea General� a FRF/AJF/AMFB este competent� s� decid� asupra 
afilierii definitive a membrilor. Comitetul Executiv al FRF sau Biroul Executiv 
AJF/AMFB pot hot�rî afilierea cu titlu provizoriu a unui membru, aceast� 
hot�râre urmând s� fie supus� aprob�rii în prima Adunare General�, care va 
decide afilierea definitiv�. Hot�rârea de afiliere provizorie sau definitiv�, se 
comunic� în termen de 15 zile de la data adopt�rii. Dac� cererea este respins�, 



DUMITRU BARBU               Master-curs. Teoria �i practica în fotbalul de înalt� performan�� 
 

 12

în termen de 15 zile de la data �edin�ei, documentele se înapoiaz� clubului, 
ar�tându-se, în scris, motivele care au determinat respingerea cererii de afiliere. 

Un membru afiliat trebuie s� achite cotiza�ia anual� pentru anul în cursul 
c�ruia a fost admis. Plata cotiza�iei trebuie efectuat� o dat� cu depunerea cererii 
de afiliere. 

În termen de 15 zile de la aprobarea definitiv� �i irevocabil� a 
modific�rilor aduse statutului �i actului constitutiv, structura sportiv� este 
obligat� s� solicite înscrierea lor în Registrul sportiv. 

Cluburile sportive trebuie s� notifice Ministerului Tineretului �i Sportului, 
în termen de 30 de zile, orice modificare intervenit� în practicarea ramurilor de 
sport prev�zute în actul constitutiv �i în statut, în vederea oper�rii modific�rilor 
în Registrul sportiv. Aceea�i obliga�ie revine �i asocia�iilor sportive f�r� 
personalitate juridic�, afiliate la AJF/AMFB. 

Fiecare membru are obliga�ia s� comunice FRF/LPF/AJF/AMFB, în 
termen de 30 zile de la data r�mânerii definitive �i irevocabile a hot�rârii 
pronun�ate de instan�a judec�toreasc�, orice modificare intervenit� în actul 
constitutiv �i în statut, pentru a fi operat� în eviden�ele forurilor respective. 

Anual, înaintea începerii sezonului competi�ional, pân� la data de 25 iulie, 
membrii afilia�i sunt obliga�i s� transmit� FRF formularul de actualizare a 
datelor de identificare �i informa�iilor privind situa�ia juridic� �i organizarea 
clubului, înso�it de documente justificative. Formularul se g�se�te pe site-ul 
FRF. Nerespectarea obliga�iilor atrage sanc�ionarea clubului cu penalitate 
sportiv� în bani. 

Cluburile nou afiliate la FRF/AJF au dreptul s� legitimeze, s� transfere 
juc�tori, s� încheie contracte cu ace�tia �i s� participe la competi�iile oficiale de 
la data afilierii provizorii, cu respectarea dispozi�iilor Regulamentului privind 
statutul �i transferul juc�torilor. Participarea în competi�ii a echipelor cluburilor 
nou afiliate la FRF se face în conformitate cu prevederile prezentului 
regulament. 

Cluburile nou afiliate se înscriu în ultima categorie competi�ional�, cu 
excep�iile prev�zute de regulament. 

 
1.2. Organizarea �i func�ionarea Ligii Profesioniste de Fotbal  
 
Prima formula organizatoric� a cluburilor de fotbal a fost Colegiul 

Divizionar A (5 octombrie 1970), prezidat de Mircea Angelescu, organism ce a 
avut un rol mai mult formal pân� în 1990, an dup� care a trecut succesiv prin 
mai multe schimb�ri, nu numai de denumire: Liga Echipelor Divizionare A, 
Liga Na�ional� de Fotbal, Liga Cluburilor Profesioniste s.a.  

În 1992, la 10 octombrie, se constituie în Liga Profesionist� din Divizia A, 
avându-l ca pre�edinte pe Mircea Angelescu, vicepre�edinte pe Dumitru 
Dragomir �i secretar general pe Daniel Lazarescu.  
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Denumirea actual� - Liga Profesionist� de Fotbal din România (LPF) a 
fost stabilit� la 22 ianuarie 1993, reunind reprezentan�ii cluburilor cu echipe în 
divizia A, cadru care s-a l�rgit la 13 octombrie 1993 prin cooptarea 
reprezentan�ilor cluburilor diviziei B. La 30 septembrie 1996, Dumitru 
Dragomir este ales în func�ia de pre�edinte al LPF din România. 

 
1.3. Organizarea competi�iilor fotbalistice la nivel na�ional 
 
Caracterul jocurilor 
1. Jocurile de fotbal pot fi: 
a) jocuri oficiale interne care se disput� în cadrul unei competi�ii 

organizat� de FRF, LPF sau AJF/AMFB, pe baza unui regulament �i a unui 
program dinainte aprobat, având drept scop stabilirea unei ordini ierarhice a 
echipelor în clasamentul final; 

b) jocurile oficiale interna�ionale inter-��ri �i inter-cluburi care sunt 
organizate de FIFA, UEFA, FRF sau alte foruri; 

c) jocuri amicale interne care sunt organizate de FRF, LPF, AJF, AMFB 
sau de c�tre cluburi; 

d) jocuri amicale interna�ionale, jocuri între echipe na�ionale sau de club, 
organizate sau autorizate de FRF, cu acordul federa�iilor na�ionale �i a 
cluburilor participante; 

e) jocuri în cadrul unor competi�ii necuprinse în calendarele 
competi�ionale ale FRF/LPF/AJF/AMFB, organizate de Federa�ia Sportul 
pentru To�i, alte persoane juridice sau fizice, cu autorizarea FRF sau 
AJF/AMFB, dup� caz. 

2. Cluburile nu pot schimba de comun acord caracterul jocurilor, din 
oficiale în amicale sau invers, sub sanc�iunea omolog�rii jocurilor cu rezultatul 
de 3-0 în defavoarea ambelor echipe. 

3. Cluburile pot participa la jocuri amicale în urm�toarele condi�ii: 
a) din proprie ini�iativ�, pentru cele interne; 
b) cu aprobarea FRF, pentru cele interna�ionale. 
4. Cluburile nu pot angaja jocuri amicale cu echipe apar�inând unor 

cluburi care au fost excluse din FRF/AJF/AMFB. 
5. În caz de nerespectare a dispozi�iilor de mai sus, cluburile în culp� vor 

fi sanc�ionate disciplinar. 
An competi�ional/Sezon competi�ional 
1. Anul competi�ional este perioada cuprins� între data de 1 iulie a anului 

în curs �i data de 30 iunie a anului urm�tor. 
2. Sezonul competi�ional, este perioada cuprins� între primul joc oficial 

disputat dup� data de 1 iulie a fiec�rui an �i ultimul joc oficial, de cup� sau 
campionat, programat pân� la terminarea anului competi�ional. 
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Sisteme de desf��urare 
Competi�iile se pot desf��ura dup� urm�toarele sisteme: 
a) sistem campionat, în care fiecare echip� joac�, cu to�i ceilal�i adversari, 

o dat� pe teren propriu, �i o dat� în deplasare (tur - retur); 
b) sistem turneu, în care fiecare echip� joac� cu to�i ceilal�i adversari o 

singur� dat� pe terenurile desemnate de forul organizator; 
c) sistem eliminatoriu (numai tur sau tur-retur), în care echipele stabilite 

de forul organizator joac� între ele jocuri eliminatorii, înving�toarele 
participând în etapele urm�toare pân� la desemnarea echipei câ�tig�toare; 

d) sistem play-off, play-out, în condi�iile stabilite de forul organizator, 
prin regulamentul competi�iei. 

Formula de organizare a campionatelor 
1. FRF �i AJF/AMFB stabilesc formulele de disputare a campionatelor, 

sistemul de promovare �i retrogradare pe categorii, care vor fi anun�ate la 
începutul fiec�rui an competi�ional. 

2. Modificarea formulei competi�ionale �i a sistemului de promovare - 
retrogradare pentru Liga 1, a 2-a �i a 3-a, va fi aprobat� de Comitetul Executiv. 

3. Echipele nu pot renun�a la dreptul lor de organizare a jocurilor în 
favoarea echipelor adverse �i nici nu pot juca meciul din organizare proprie pe 
terenul echipei adverse. 

Programul competi�ional 
1. În func�ie de programul competi�ional interna�ional, FRF întocme�te 

programul competi�ional pentru anul urm�tor �i îl face cunoscut membrilor 
afilia�i. 

2. AJF/AMFB întocmesc programul competi�ional propriu �inând seama 
de cel stabilit de FRF. 

3. Succesiunea etapelor de campionat va fi aceea�i în tur �i în retur. 
4. Pentru localit��ile în care î�i au sediul social mai multe cluburi se va 

întocmi programul în a�a fel încât echipele cluburilor respective s� joace 
alternativ pe teren propriu pentru ca în aceste localit��i s� fie asigurat un 
program competi�ional echilibrat. 

Programarea jocurilor 
1. Jocurile oficiale se programeaz� de forul competent în etape 

s�pt�mânale sau intermediare, astfel: 
a) în zilele de vineri, sâmb�t�, duminic� – etapele s�pt�mânale din 

campionatul Ligii I. Jocurile din Liga I pot fi programate �i în zilele de luni, cu 
respectarea urm�toarelor condi�ii: 

- în s�pt�mâna respectiv� nu sunt programate jocuri ale echipelor 
na�ionale de seniori sau de tineret; 

- în ziua de joi premerg�toare etapei, sunt prev�zute jocuri ale echipelor 
române�ti, în deplasare, în Cupele Europene. 
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b) în zilele de sâmb�t�, ora 11.00 – etapele s�pt�mânale din campionatul 
Ligii a 2-a; 

c) în zilele de vineri sau sâmb�t� – etapele s�pt�mânale din campionatul 
Ligii a 3-a; 

d) în zilele de duminic� – etapele din campionatele de juniori A �i B, 
campionatul na�ional al reprezentativelor jude�ene de juniori U 16 �i cele din 
campionatul feminin; 

e) în zilele de mar�i, miercuri sau joi – etapele intermediare din 
campionatul Ligii I, jocurile din Cupa României �i cele din campionatul 
feminin �i campionatele de juniori A, A1 �i B; 

f) în zilele de mar�i sau miercuri – etapele intermediare din campionatul 
Ligii a 2-a �i Ligii a 3-a. 

În func�ie de programul de transmisii televizate al jocurilor FRF sau LPF 
pot programa jocurile în timpul zilei sau în nocturn�. 

2. Între dou� jocuri oficiale ale acelea�i echipe (cu excep�ia turneelor 
finale �i zonale de juniori), se las� în mod obligatoriu cel pu�in o pauz� de o zi - 
în cazul în care �i cel de al doilea joc se disput� pe teren propriu - �i cel pu�in 
dou� zile în cazul în care cel de al doilea joc se disput� în deplasare; 

3. În ultima etap� a campionatului, jocurile echipelor din aceea�i categorie 
sau e�alon valoric vor fi programate în mod obligatoriu în aceea�i zi �i la 
aceea�i or�, cu excep�ia jocurilor care nu influen�eaz� câ�tigarea campionatului-
promovarea, calificarea în Cupele Europene sau retrogradarea, acestea putând fi 
programate în alte zile �i la alte ore; 

4. Jocurile oficiale din cadrul campionatelor Ligii I �i Ligii a 3-a �i cele 
din etapele intermediare ale Ligii a 2-a se programeaz�, de regul�, la 
urm�toarele ore: 

- luna iulie �i august: ora 18:00; 
- luna septembrie: ora 17:00; 
- luna octombrie: ora 15:00; 
- luna noiembrie: ora 14:00; 
- luna decembrie: ora 13:00; 
- luna februarie: ora 14:00; 
- luna martie: ora 15:00; 
- luna aprilie: ora 17:00; 
- luna mai �i iunie: ora 18:00. 
5. Jocurile din campionatele din campionatele de juniori A, A1, B �i B1 

se programeaz� în cuplaj de la orele 12, 00 �i 14, 00. 
6. Programul jocurilor oficiale (stadionul, ziua, ora de începere) se 

afi�eaz� pe site-ul FRF (www.frf.ro), pe cel al CCA (www.frf-cca.ro) sau pe cel 
al LPF (www.lpf.ro), dup� caz, cu minim 2 zile înaintea datei de desf��urare. 
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7. Afi�area programului jocurilor oficiale în condi�iile prev�zute la 
alineatul precedent constituie informare oficial� a cluburilor interesate, 
arbitrilor �i observatorilor. 

Competen�a de organizare 
1. FRF organizeaz� anual urm�toarele competi�ii: 
a) Campionatul Na�ional ”Liga a 2-a”; 
b) Campionatul Na�ional ” Liga a 3-a”; 
c) Cupa României, dup� terminarea fazei jude�ene pân� la final� inclusiv; 
d) Super Cupa României, între echipa clasat� pe locul I al Campionatului 

Na�ional ”Liga I” �i câ�tig�toarea Cupei României; 
e) dup� caz, jocurile de baraj pentru ob�inerea dreptului de participare în 

Liga I, a 2-a sau a 3-a; 
f) campionatul feminin; 
g) campionatele na�ionale de juniori A, A1 �i B, începând de la jocurile 

din serii �i pân� la final�, inclusiv; 
h) campionatele na�ionale de juniori C, D �i E, etapele zonale, semifinale 

�i finale; 
i) etapele zonale, semifinale �i finala memorialului “Gheorghe Ola” 

(competi�ie de sal�); 
j) etapele zonale, semifinale �i finala competi�iei organizat� între echipele 

de juniori apar�inând cluburilor din Liga a 4-a, câ�tig�toare ale campionatului 
jude�ean de juniori A; 

k) competi�ii de fotbal în sal�; 
l) campionatul na�ional al selec�ionatelor jude�ene de juniori sub 16 ani; 
m) etapele zonale, semifinale �i finala Memorialului Gheorghe Ene, 

competi�ie de sal�. 
2. Pot participa la jocurile de baraj pentru promovare în campionatul Ligii 

a 3-a numai echipele apar�inând cluburilor sportive (structuri cu personalitate 
juridic� �i certificat de identitate sportiv� eliberat de MTS) câ�tig�toare ale 
campionatelor Ligii a 4-a organizate de AJF/AMFB. 

3. Pentru competi�iile prev�zute la alin. 1, lit.a – m, drepturile de 
televizare apar�in FRF care poate încheia contracte de cesionare a acestora în 
condi�ii avantajoase, urmând ca o parte din sumele realizate s� fie distribuite 
cluburilor ale c�ror jocuri au fost televizate. 

4. LPF organizeaz�: 
a) Campionatul Na�ional ”Liga I”; 
b) Cupa Ligii. 
5. AJF �i AMFB organizeaz� urm�toarele competi�ii oficiale: 
a) prin comisia campionatului jude�ean: 
- campionatul Ligii a 4-a (seniori); 
- campionatele jude�ene de fotbal seniori, campionatele de juniori A – 

jude�ean, C, D �i E �i alte competi�ii pentru copii �i juniori; 


