
 
 
 
 

 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN COMPETIŢIA 

LIGA 2 SEZONUL 2020-2021 

 

În conformitate cu dispozițiile art. 38 din Regulamentul de organizare a activității fotbalistice 

(ROAF), coroborat cu prevederile Regulamentului privind condiţiile minime de participare la 

Campionatul Naţional Liga a 2-a, ediţia 2020, clubul _________________________________ 

cu sediul la adresa ___________________________________________________________, 

reprezentat legal prin ________________________, în calitate de _____________, ca urmare 

a obţinerii certificatului de îndeplinire a condiţiilor minime de participare la competiţia Liga 2, 

solicită prin prezenta înscrierea și participarea în ediția 2020-2021 a competiţiei mai sus 

menţionate. 
 

Datele de contact ale clubului* sunt: 

Telefon: _________________ 

Fax:   _________________ 

Email:  _________________ 
* Toate datele sunt obligatorii 

 

Completăm prezenta cerere cu declarațiile, confirmările și informațiile prevăzute de 

ROAF, după cum urmează: 
 

Clubul nostru: 
 

1) Informează că principalele funcții de conducere/administrative ale clubului sunt ocupate de: 

 

- Președinte*: ________________________________________. Telefon: _______________ 
 

Data naşterii _____________ Adresa email ________________________________________ 

 

- Director sportiv*: ____________________________________. Telefon: _______________ 
 

- Delegat 1: __________________________________________. Telefon: _______________ 
 

- Delegat 2: __________________________________________. Telefon: _______________ 
 

- Responsabil Football Connect: _________________________. Telefon: _______________ 
*sau altă funcţie corespondentă 

 

şi se angajează ca orice schimbare intervenită la nivelul funcțiilor de mai sus să fie notificată 

FRF/Departamentul Afilieri în termen de maxim 15 zile. 

 

2) Îşi asumă obligaţia de a participa în competiţii cu numărul de echipe de juniori, stabilit de 

prezentul regulament în vigoare 

 

3) Declară că deține în calitate de proprietar / chiriaș / folosinţă gratuită stadionul __________ 

__________________, din localitatea __________________, str. ______________________, 

nr. ____, acesta urmând să fie folosit pentru organizarea jocurilor oficiale, sub rezerva 

omologării de către FRF conform regulamentelor / legilor în vigoare. 

 



 
 
 
 

 

4) Confirmă că a achitat “Garanţia financiară” prevăzută de articolul 38, alin.1 din Regulamentul 

de organizare a activității fotbalistice (ROAF), în contul FRF 

RO48BTRLRONCRT00F0544402, deschis la Banca Transilvania şi anexează acestei cereri 

de înscriere dovada plăţii sau actul prin care a solicitat păstrarea în contul FRF a garanţiei 

financiare depuse în sezonul trecut. 

 

5) Confirmă că a solicitat / obţinut id-urile nominale aferente sezonului 2020-2021 pentru: 

- staff tehnic 

- cadrele medicale care asigură asistenţa medicală a jucătorilor la antrenamente şi meciuri 

- persoana care are calitatea de responsabil cu ordinea și siguranța 

- persoana care îndeplineşte funcţia de ofiţer de presă 

 

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

din Regulamentul de organizare a activității fotbalistice (ROAF). 

 

7) Se angajează să acopere din bugetul propriu atât sumele privind cotizația, taxele, 

contribuțiile și penalitățile aprobate anual de FRF, cât şi costurile de participare a echipelor 

sale la competiții, inclusiv plata baremurilor cuvenite arbitrilor, observatorilor de arbitri şi 

delegaţilor de joc. 

 

8) Confirmă că deține la Banca ______________________, sucursala _________________, 

contul având codul IBAN ____________________________, prin care își desfășoară 

operațiunile financiare. 

 

9) Confirmă că datele și informațiile de mai sus sunt complete și corecte. 

 

10) Cunoaște faptul că nedepunerea la FRF (Departamentul Competiții) până la data de 20 iulie 

2020 inclusiv a acestei cereri de înscriere, completată cu informații corecte şi însoţită de o copie 

a certificatului care atestă îndeplinirea condiţiilor minime de participare la Campionatul 

Naţional Liga a 2-a şi dovada plăţii garanţiei financiare, poate atrage neînscrierea echipei 

clubului în competiție sau respingerea cererii, conform art. 38. 1, 2, 3 și 4 din ROAF.  
 

Cele şase cluburi care participă la barajul de promovare în Liga 2 vor depune cerere 

separată pentru fiecare competiţie (Liga 2 şi Liga 3), urmând ca în data de 10 august 2020, 

în funcţie de rezultatul barajului, să comunice în scris Departamentului Competiţii în ce 

competiţie vor continua în sezonul 2020-2021. 
 

Notă: Cererea de înscriere va fi însoţită şi de o copie a certificatului care atestă 

îndeplinirea condiţiilor minime de participare la Campionatul Naţional Liga a 2-a şi va fi 

transmisă prin e-mail la adresa competitii@frf.ro și apoi OBLIGATORIU prin poștă la 

adresa Federaţiei Române de Fotbal din Strada Serg. Vasile Şerbănică nr.12, sector 2, 

Bucureşti, în atenţia Departamentului Competiţii. 
 

 

 

Data        Preşedinte club 

_____________      ____________________ 

 

        Semnătura şi ştampila 

mailto:competitii@frf.ro

