
 

 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN COMPETIŢIA 

LIGA 2 / LIGA 3 SEZONUL 2017-2018 

 

 

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 echipei sale în campionatul Ligii 2 / Ligii 3* în 

campionatul de fotbal masculin, ediția 2017-2018. 
* Se va șterge cu o linie varianta care nu corespunde 

 

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: _______________ 
 

- Director executiv*: ___________________________________ Telefon: _______________ 
 

- Director sportiv*: ____________________________________. Telefon: _______________ 
 

- Delegat 1: __________________________________________. Telefon: _______________ 
 

- Delegat 2: __________________________________________. Telefon: _______________ 
*sau altă funcţie corespondentă 

 

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

FRF în termen de maxim 15 zile. 

 

 De asemenea, vă anexăm prezentei CV-ul preşedintelui sau al persoanei ce deţine o 

funcţie echivalentă în cadrul clubului nostru* 
* CV-ul este obligatoriu pentru toate cluburile care completează cererea de înscriere 

 
 

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. ____, omologat de FRF la data de __________, acesta urmând să fie folosit pentru 

organizarea jocurilor oficiale. 

 

4) Declară că echipa de seniori este pregătită de domnul ____________________________, 

ca antrenor principal, care deține licența UEFA Pro / UEFA A / UEFA B* nr. ___________, 

din _________, contractul său cu clubul nostru fiind înregistrat la FRF cu nr. ___________, 

din _________. 
* Se va șterge cu o linie varianta care nu corespunde 

De asemenea, ceilalţi antrenori care prestează activităţi la nivel de seniori în cadrul clubului 

sunt: 

_____________________, antrenor ____________________, tip licenţă _____________ 

_____________________, antrenor ____________________, tip licenţă _____________ 

_____________________, antrenor ____________________, tip licenţă _____________ 

_____________________, antrenor ____________________, tip licenţă _____________ 

_____________________, antrenor ____________________, tip licenţă _____________ 

_____________________, antrenor ____________________, tip licenţă _____________ 

_____________________, antrenor ____________________, tip licenţă _____________ 

 

5) Confirmă că are angajate cadre medicale pentru asigurarea asistenţei medicale a jucătorilor 

la antrenamente şi jocuri 
 

6) Are contracte / convenții semnate cu domnul _______________ , în calitate de responsabil 

cu ordinea și siguranța 

 

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

din Regulamentul de organizare a activității fotbalistice (ROAF) 

 

8) 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 și observatorilor. 

 

9) Confirmă că sursele de finanțare a activității pentru anul competițional 2017-2018 sunt 

asigurate și provin în principal din: 

 

- finanțare de la bugetul autorităților locale _____ % (procent din total buget anual); 

 

- venituri din contracte de sponsorizare _____ %; 

 

- venituri din contracte de reclamă, publicitate și/sau drepturi TV; 

 

- venituri din indemnizațiile de transferuri interne și internaționale de jucători _____ %; 

 



 

 

- vânzare de bilete intrare _____ %; 

 

- contracte de finanțare a activității _____ %; 

 

- alte activități comerciale (se vor specifica): 
 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

10) Deține Certificat de Identitate Sportivă (CIS) cu numărul de identificare ____ / A_ / 20___ 

şi Cod de Identificare Fiscală (CIF) nr. _______________________ din ___________ 

 

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

contul având codul IBAN ____________________________, prin care își desfășoară 

operațiunile financiare. 

 

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

 

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

și vor aplica statutul, regulamentele și deciziile FRF/UEFA/FIFA, precum și deciziile TAS şi 

regulile privind asigurarea integrităţii competiţiilor 

 

14) Cunoaște faptul că nedepunerea la FRF (Direcția Competiții) până la data de 20 iulie 2017 

a acestei cereri de înscriere, completată cu informații corecte, poate atrage neînscrierea echipei 

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

 

Notă: Cererea de înscriere va fi transmisă prin fax la numărul 021.302.91.93 (FRF – 

Departamentul Competiții) sau 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

