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7Cererea de afiliere va cuprinde, sub sancţiunea nulităţii, următoarele date: 

 

a) Denumirea structurii sportive; 

 

b) sediul: județul, localitatea, adresa oficială, telefon, fax, e-mail; 

 

c) numărul de identificare al structurii sportive; 

 

d) numărul şi data emiterii Certificatului de Identitate Sportivă; 

 

e) componenţa nominală a organelor de conducere şi de administrare; 

 

f) reprezentanţii legali/persoanele împuternicite să angajeze interesele structurii sportive, 

cu specimenele de semnături în original; 

 

g) culorile clubului; 

 

h) data completării,semnătura şi ştampila în original. 

 
8Odată cu cererea de afiliere se depun următoarele documente:  

 

a) actul de constituire şi statutul autentificate de notarul public sau atestate de avocat, în 

copie; 

 

b) o declaraţie conform căreia se angajează să respecte statutul, regulamentele, directivele 

şi deciziile FIFA, ale UEFA şi ale FRF şi prin care asigură respectarea acestora şi de către 

proprii membri, cluburi, oficiali şi jucători; 

 

c) o declaraţie, conform căreia se angajează să respecte Legile Jocului în vigoare; 

 

d) o declaraţie, prin care recunoaşte autoritatea Tribunalului Arbitral al FRF (dacă este 

cazul) şi a Tribunalului Arbitral al Sportului de la Lausanne, conform Statutului FRF; 

 

e) o declaraţie, conform căreia este situată şi înregistrată pe teritoriul României; 

 

f) o declaraţie, prin care se obligă să joace toate meciurile oficiale de pe teren propriu pe 

teritoriul României; 

 

g) o declaraţie, prin care structura juridică a persoanei care solicită afilierea garantează 

faptul că aceasta poate lua decizii independent de orice entitate externă; 

_____________ 

NOTĂ! Se va redacta o singura declarație care va cuprinde toate prevederile menționate la 

literele b)-j). Modelul va fi descărcat de pe site-ul FRF. 

 



 

 

h) o listă cu oficialii cu drept de semnătură, împuterniciţi să încheie contracte producând 

efecte juridice faţă de terţi; 

 

i) o declaraţie, prin care se angajează să organizeze sau să participe la meciuri amicale 

doar cu acordul prealabil al FRF; 

 

j) o copie a procesului verbal şi/sau a hotărârii ultimei adunări generale; 

 

k) dovada achitării taxei de afiliere; 

 

l) copie legalizată a Certificatului de Identitate Sportivă; 

 

m)  dovada sediului; 

 

n) dovada patrimoniului (extras de cont bancar), inclusiv dovada existenței a unui cont 

bancar al structurii sportive prin intermediul căruia se vor face tranzacții financiare cu FRF 

și celelalte structuri sportive; 

 

o) hotărârea judecătorească, cu mențiunea defintiv; 

 

p) certificatul de înscriere a persoanei juridice sau certificatul de înregistrare în Registrul 

Comerțului, după caz, în copie legalizată. 

 

q) Copie Cod unic de Înregistrare/Certificat de Identitate Fiscală; 

 

r) Persoana de contact pentru sistemul electronic de administrare a competițiilor și 

jucătorilor, Football Connect. 

 
9Ca o excepţie de la prevederile alin. 8 de mai sus, cluburile sportive persoane juridice de 

drept public şi unităţile de învăţământ cu program sau profil sportiv, precum şi al palatelor 

şi cluburilor copiilor şi elevilor, vor depune, odată cu cererea de afiliere, cu dovada achitării 

taxei de afiliere şi cu declaraţiile prevăzute la lit. b), c), d), e), f), g), h), i) şi r) şi următoarele 

documente: 

 

a) actul de dispoziţie prin care au fost înfiinţate şi/sau organizate; 

 

b) actul de dispoziţie prin care este aprobat regulamentul de organizare şi funcţionare, sau, 

după caz, prin care se stabileşte ca respectiva unitate de învăţământ să desfăşoare, pe lângă 

activitatea de învăţământ, şi activităţi de selecţie, pregătire şi participare la sistemul 

competiţional naţional de fotbal; 

 

c) copie legalizată de pe Certificatul de Identitate Sportivă; 

 

d) dovada sediului; 

 

e) dovada patrimoniului. 

 
10Următoarele obligaţii urmează a fi înscrise în statutele membrilor afiliaţi sau ale structurilor 

sportive care doresc să se afilieze la FRF: 



 

 

a) să respecte statutele, regulamentele, directivele şi deciziile FIFA, UEFA şi FRF în 

vigoare; 

b) să respecte Legile Jocului în vigoare; 

c) să recunoască autoritatea comisiilor cu atribuţii jurisdicţionale din cadrul FIFA, UEFA 

şi FRF astfel cum este aceasta definită în statutele acestora, precum și jurisdicția 

Tribunalului Arbitral al FRF (dacă este cazul) și a Tribunalului Arbitral al Sportului de la 

Lausanne, astfel cum este definită în statutele FIFA, UEFA şi FRF; 

d) să îndeplinească obligaţiile stabilite prin Statutul şi regulamentele FRF. 

 

În situația în care statutele structurilor sportive afiliate sau care doresc să se afilieze nu conțin 

prevederile de mai sus, toate obligațiile precizate în prezentul alineat vor  fi asumate de structurile 

sportive prin declaraţii notariale. 

 
11În fiecare an competițional, cluburile sportive trebuie să prezinte dovada că pot folosi un stadion 

de fotbal omologat/o sală pentru fotbalul în sală, în calitate de proprietar, de coproprietar sau de 

chiriaş, în aceeaşi localitate în care clubul îşi are sediul social, până la data limită de înscriere în 

competiția la care participă, urmând ca jocurile oficiale ale echipelor clubului de seniori și de 

juniori U 19 și U 17 să fie programate pe terenul/în sala respectiv(ă).  

 

 

 


