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Art.42 Declarația privind participarea la competițiile

naționale și UEFA de club

➢Declarația întocmită de clubul solicitant de licență va respecta formatul tip

postat pe site-ul FRF și va avea același format pentru toate cluburile solicitante

de licență, indiferent de tipul de licență solicitat, respectiv licența pentru

participarea la competițiile UEFA și/sau licența pentru participarea la

Campionatul Național Liga I.

➢Solicitantul de licență recunoaște obligativitatea de a defini perimetrul de

raportare în conformitate cu prevederile art. 44bis.

➢Solicitantul de licență este de acord cu implementarea procedurii în regim

de urgență, stabilită de FRF, în exercitarea recursului împotriva deciziei

Comisiei de apel la TAS. În acest sens, solicitantul de licență va semna și

Convenția arbitrală, conform modelului din Anexa IX.



➢Alin. 1 – statutul și/sau actul constitutiv valabile la zi, incluzând ultimele modificări

juridice survenite.

➢Alin. 2 – obligativitatea cluburilor organizate sub forma societăților comerciale de a

prezenta extrasul (certificatul constatator) eliberat de Registrul Comerțului, iar cele

organizate sub forma asociațiilor fără scop patrimonial de a prezenta un extras din

Registrul Național al Persoanelor Juridice fără Scop Patrimonial, care va fi solicitat

de la Direcția de specialitate a Ministerului de Justiție, în cazul în care nu este

eliberat de Judecătorie. Extrasul va fi eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data

prezentării documentației la FRF.

•Mențiunea referitoare la numele și prenumele asociaților sau a

membrilor fondatori trebuie să fie inclusă în extrasul din Registrul

Naţional, în cazul asociațiilor fără scop patrimonial.

• Certificatele de grefă nu vor fi luate în considerare.

Art.43 Informații juridice minime solicitate



Continuare art. 43

•Extrasul din registrul public (Registrul Comerțului sau

Registrul Național) va fi depus în original.

•Obligativitatea menționării în cadrul extrasului a informațiilor

minime solicitate la lit. a-f.

➢Alin. 3 – Obligativitatea de a depune copia Certificatului de Identitate

Sportivă și a Certificatului Unic de Înregistrare/ Certificatului de

Înregistrare Fiscală.

➢Alin. 4 – Obligativitatea de a depune copia dovezii de afiliere eliberată

anual de FRF (expertul juridic).



Art. 44 Structura juridică a grupului și partea care 

deține controlul final

Obligația de a prezenta informații cu privire la:

➢Solicitantul de licență;

➢Orice filială a solicitantului de licență;

➢Orice entitate asociată a solicitantului de licență;

➢Orice entitate care deține controlul asupra solicitantului de licență;

➢Orice parte care deține participații, în proporție de cel puțin 10% în 
cadrul solicitantului de licență sau care exercită în alt mod o influență 
semnificativă asupra acestuia;

➢Orice altă parte legată, conform Anexei IV, Paragraful E, lit. i).

Important! Perimetrul de raportare definit la articolul 44 bis trebuie
identificat în mod clar, în diagramă.



➢Formularele care vor trebui completate de solicitanții de licență vor fi
descărcate de pe site-ul FRF.

➢Toate documentele care vor avea mai mult de trei pagini, vor fi printate
sau copiate față/verso.

➢Documentele emise de solicitantul de licență trebuie să prezinte număr
de înregistrare de la registratura clubului.

➢Documentația poate fi transmisă pe e-mail pentru o verificare
prealabilă, începând cu 5 martie 2018.

Formulare
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