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CERERE DE ÎNSCRIERE 

COMPETIȚII COPII ȘI JUNIORI  U19 ȘI U17 

EDIȚIA  2020 - 2021 
 
 

               În conformitate cu dispozițiile art. 38 din Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice 

(ROAF), clubul _____________________________________________________________ cu sediul la 

adresa ______________________________________________________________ , reprezentat legal prin 

________________________, în calitate de _______________________________ , solicită prin prezenta, 

înscrierea și participarea echipelor sale în campionatul național de juniori U19 și U17, ediția 2020 - 2021. 
 

Datele de contact ale clubului sunt: 
 

Telefon: _____________________ , Fax: ___________________ , E-mail: _________________________ 
 

Completăm cererea cu declarațiile, confirmările și informațiile prevăzute de ROAF, după cum urmează: 

1) Informăm că principalele funcții de conducere și administrative ale clubului sunt ocupate de: 
 

- Președinte: ____________________________________________ , telefon  ______________________ , 
 

      Adresă mail ________________________________________ , data nașterii ____________________ , 
 

- Director CCJ: __________________________________________ , telefon  _____________________ , 
 

- Delegat U19: ______ ____________________________________ , telefon  ______________________ , 
 

      Adresă mail _______________________________________________________________________ ,  
 
 

 

 

- Delegat U17: __________________________________________ , telefon  ______________________ , 
 

      Adresă mail _______________________________________________________________________ ,  
 

- Responsabil Football Connect: _________________________________________________________ , 
 

 telefon: __________________ , mail  ___________________________ , mobil ____________________ , 
 

 

aceștia se angajează ca în cazul în care intervine orice schimbare la nivelul funcților de mai sus, FRF să fie 

notificată în termen de maxim 15 zile.  
 

2) Declarăm că deținem în calitate de *proprietar / chiriaș / folosinţă gratuită stadionul ________________ 

______________________ , din localitatea __________________ , str. ____________________________  
 

nr. ______ , omologat de FRF la data de _______________ , acesta urmând să fie folosit pentru organizarea 

jocurilor oficiale în ediția 2020 - 2021. 
* Se va șterge cu o linie varianta care nu corespunde 
 

NOTĂ - Echipele din Liga Elitelor trebuie să pună la dispoziție baze sportive (stadioane) a căror suprafață de 

joc, vestiare, anexe și gard  împrejmuitor sunt în concordanță cu condițiile de omologare a stadioanelor de liga 

a III-a prevăzute la art. 40 din ROAF. 
 

3) Declarăm că echipa de juniori U19 este pregătită de  ________________________________________  

având funcția de antrenor principal, deținător al licenței *UEFA Pro / UEFA A / nr.__________, din 

________________ , contractul său cu clubul nostru fiind înregistrat la FRF cu  nr.__________, din 

______________ , telefon __________________ , mail _____________________________________ . 
* Se va șterge cu o linie varianta care nu corespunde 
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4) Declarăm că echipa de juniori U17 este pregătită de ________________________________________  

având funcția de antrenor principal, deținător al licenței *UEFA Pro / UEFA A / UEFA B nr._______, din 

_____________________ , contractul său cu clubul nostru fiind înregistrat la FRF cu  nr._______, din 

_________________ , telefon __________________ , mail ___________________________________ . 
* Se va șterge cu o linie varianta care nu corespunde 
 

De asemenea, ceilalţi antrenori care prestează activităţi la nivelul de juniori în cadrul clubului sunt: 

________________________________, antrenor _____________, tip licenţă ____UEFA, nr ________ , 

________________________________, antrenor _____________, tip licenţă ____UEFA, nr ________ , 

________________________________, antrenor _____________, tip licenţă ____UEFA, nr ________ , 
 

5) Confirmăm că avem angajate cadre medicale pentru asigurarea asistenţei medicale a jucătorilor la 

antrenamente şi jocuri. 

6) Am încheiat contracte de asigurare cu o societate de profil conform prevederilor articolului 38 din 

Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice (ROAF). 

7) Ne angajăm să acoperim din bugetul propriu atât sumele privind cotizația, taxele, contribuțiile și 

penalitățile aprobate anual de FRF, cât şi costurile de participare a echipelor noastre în competiții, inclusiv 

plata baremurilor cuvenite arbitrilor și observatorilor. 

8)  Ne angajăm să prezentăm dovada eliberată de către Serviciul Economic Financiar al FRF din care să 

rezulte că clubul nu are debite neachitate față de FRF. 

9)  Confirmăm că sursele de finanțare ale activității pentru anul competițional 2020 – 2021 sunt asigurate. 

10) Confirmăm că toate operațiunile financiare se desfășoară prin contul clubului, al cărui cod IBAN este 

_____________________________________, de la Banca _____________________________________ , 

sucursala _____________________________________________________________________________. 

11) Clubul nostru este deținător al Certificatului de Identitate Sportivă (CIS) cu numărul de identificare 

 ______ / A_ / 20___ şi (CIF) nr. _____________________________ din ________________________ . 

12) Depunem clasamentele (semnate și ștampilate de către AJF) dovadă a afilierii la AJF-ul competent 

teritorial și a participării în ediția precedentă la campionatul județean de juniori conform ROAF.  

13) Confirmăm că jucătorii, oficialii clubului, precum și clubul, ca membru afiliat, vor respecta și vor aplica 

statutul, regulamentele, deciziile FRF / UEFA / FIFA,  deciziile TAS şi regulile privind asigurarea integrităţii 

competiţiilor. 

14) Am luat la cunostință faptul că nedepunerea la FRF (Departamentul Competiții) până la data de 25 iulie 

2020 a acestei cereri de înscriere, completată cu informații corecte, poate atrage după sine neînscrierea 

echipelor clubului în competiție sau respingerea cererii, conform art. 38 din ROAF.  

15) Am luat la cunoștință că ediția campionatului 2020 - 2021 va începe în luna august 2020. 
 
 

             Declarăm pe proprie răspundere că datele și informațiile de mai sus sunt complete și corecte. 
 

 

 

   Cererea de înscriere va fi transmisă prin e-mail la adresa competitii.juniori@frf.ro și apoi OBLIGATORIU 

în original prin poștă la adresa Federaţiei Române de Fotbal din - Strada Sergent Vasile Şerbănică nr.12, sector 

2, Bucureşti, în atenţia Departamentului Competiţi – Birou Copii și Juniori, împreună cu copiile xerox ale 

actelor doveditoare, solicitate la punctele 1, 2, 3, 4, 8, 11, și 12 din prezentul formular (unde este cazul).   
 

     Toate câmpurile din prezentul formular trebuie completate obligatoriu 
 

 

 

       Data,                             Preşedinte club, 

     _____________                                                   _______________________           

                                     Semnătura şi ştampila 

mailto:competitii.juniori@frf.ro

