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UNITATEA DE MANAGEMENT LICENȚE ȘI AFILIERI 

 

Către: 

         Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal 

 

Domnului Președinte Răzvan Burleanu 

  

 

 

REFERAT 

 

privind afilierea provizorie a cluburilor promovate în Liga a 3-a, 

pentru sezonul competițional 2015-2016 

 

 

Dintre cele 21 de cluburi promovate în Liga a 3-a, prin câstigarea barajului de promovare, 4 

cluburi sunt deja afiliate la FRF. 

Colegiul Național Sprtiv Cetate (HD) este un club cu activitate exclusivă de juniori care a 

promovat cu o echipă înscrisă în campionatul județean de seniori Liga a 4-a. 

Fotbal Club Viitorul 2 (CT)– este echipa a doua de seniori a clubului 

Fotbal Club Voluntari 2 (IF) – este echipa a doua de seniori a clubului 

Clubul Sportiv U Craiova 2 (DJ)– este echipa a doua de seniori a clubului 

 

Vă prezentăm situația dosarelor de afiliere depuse de cluburile promovate în Liga a 3-a, pentru 

sezonul competițional 2015-2016, în vederea afilierii provizorii, după cum urmează: 

 

1. Asociația Clubul Sportiv ”ASU Politehnica” (TM) – dosar complet.  

 

2. Asociația Club Sportiv ”Sporting Turnu” Turnu Măgurele (TR) – dosar complet.  

 

3. Asociația Olimpia Rm. Sărat 2010 Club Sportiv (BZ)– dosar complet.  

 

4. Clubul Sportiv Luceafărul Oradea (BH) – dosar complet.  

 

5. Asociația Sportivă Fotbal Club Aninoasa (DB) – dosar complet. 

 

6. Asociația Club Sportiv Municipal Oltenița (CL) – dosar complet.  

 

În baza art. 11 din Statutul FRF, propunem afilierea provizorie a cluburilor menționate mai sus. 
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7. Clubul Sportiv ”Petrolistul” Boldești (PH) – dosar incomplet.  

Lipsește copia legalizată a Certificatului de înscriere în Registrul naţional al persoanelor juridice 

fără scop patrimonial. 

 

8. Asociația Club Sportiv Performanța Ighiu (AB) – dosar incomplet.  

Lipsesc următoarele documente: 

- copia hotărârii judecătorești de acordare a personalității juridice, cu mențiunea „definitiv”; 

- declarația notarială prin care clubul își asumă respectarea obligațiilor stipulate în art. 1 alin. 10, 

întrucât în Statutul clubului nu sunt inserate prevederile menționate mai sus. 

 

9. Asociația Fotbal Club Odorheiu – Secuiesc (HG) – dosar incomplet.  

Lipsesc următoarele documente: 

- copia hotărârii judecătorești de acordare a personalității juridice, cu mențiunea „definitiv”; 

- dovada patrimoniului; 

- dovada că pot folosi un stadion omologat în  localitatea în care au sediul social; 

- Certificatul de identitate sportivă nu are mențiunea cu privire la modificarea sediului. 

  

10. Asociația Fotbal Club Hărman  (BV) – dosar incomplet. 

Lipsește copia legalizată a Certificatului de identitate sportivă 

 

11. Asociația Club Sportiv Fotbal Comuna Recea (MM) – dosar incomplet.  

Lipsește copia legalizată a Certificatului de identitate sportivă;  

 

12. Asociația Club Sportiv ”Atletico”Vaslui (VS) – dosar incomplet.  

Lipsesc următoarele documente: 

- declarația notarială prin care clubul își asumă obligațiile precizate în art. 1 alin. 10 din ROAF;  

- copia hotărârii Adunării Generale nr. 1 din data de 20.01.2015 și copia Actului Adițional nr. 1 

la Actul Constitutiv și Statutul din data de 20.01.2015; 

- copia legalizată a Certificatului de înscriere în Registrul naţional al persoanelor juridice fără 

scop patrimonial; 

- dovada patrimoniului. 

 

13. Clubul Sportiv Panciu (VN) (club de drept public) – dosar incomplet.  

Lipsesc umrătoarele documente: 

- cererea de afiliere în original, documentul  a fost transmis prin fax în data de 20 iulie 2015; 

- dovada achitării taxei de afiliere.  

- declarația notarială prin care clubul își asumă obligațiile precizate în art. 1 alin. 10 din ROAF; 

- copia legalizată a Certificatului de identitate sportivă; 

- dovada patrimoniului; 

- dovada că pot folosi un stadion de fotbal omologat în localitatea în care clubul își are sediul 

social. 
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14. Clubul Sportiv Măgura Cisnădie (SB) – dosar incomplet.  

Lipsesc următorele documente: 

- declarația notarială prin care clubul dumneavoastră își asumă obligațiile precizate în art. 1 alin. 

10 din ROAF;  

- copia hotărârii judecătoreşti de acordare a personalităţii juridice, cu menţiunea ”definitiv”; 

- copia legalizată a Certificatului de înscriere în Registrul naţional al persoanelor juridice fără 

scop patrimonial; 

- dovada că pot folosi un stadion de fotbal omologat în localitatea în care clubul își are sediul 

social. 

 

15. Clubul Sportiv ”Speranța” Răucești (NT) – dosar incomplet.  

Lipsesc următoarele documente: 

- cererea de afiliere în original, documentul  a fost transmis prin fax în data de 20 iulie 2015; 

- actul de constituire şi statutul autentificate de notarul public sau atestate de avocat, în original 

sau copie legalizată; 

- copia procesului verbal și/sau a hotărârii ultimei Adunări Generale; 

- declaraţia privind asumarea obligațiilor din statutul FRF, întocmită conform art. 1 alin. 8 din 

ROAF, în original; 

- declarația notarială prin care clubul își asumă obligațiile precizate în art. 1 alin. 10 din ROAF;  

- copia hotărârii judecătoreşti de acordare a personalităţii juridice, cu menţiunea ”definitiv”;  

- copia legalizată a Certificatului de identitate sportivă; 

- copia legalizată a Certificatului de înscriere în Registrul naţional al persoanelor juridice fără 

scop patrimonial; 

- dovada sediului; 

- dovada patrimoniului; 

- dovada că pot folosi un stadion de fotbal omologat în localitatea în care clubul își are sediul 

social. 

  

16. Asociația Clubul Sportiv ”Inter” Dorohoi (BT) – dosar incomplet.  

Lipsesc următoarele documente: 

-  cererea de afiliere, în original, documentul a fost transmis prin fax la data de 20 iulie 2015; 

- copia legalizată a Certificatului de identitate sportivă; 

- copia legalizată a Certificatului de înscriere în Registrul naţional al persoanelor juridice fără 

scop patrimonial; 

- dovada sediului;   

- dovada patrimoniului; 

- dovada că pot folosi un stadion de fotbal omologat în localitatea în care clubul își are sediul 

social. 

 

17. Asociația Clubul Sportiv Luceafărul Bălan (SJ) – dosar incomplet.  

Lipsesc următoarele documente: 
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- copia procesului verbal și/sau a hotărârii ultimei Adunări Generale; 

- declarația notarială prin care clubul dumneavoastră își asumă obligațiile precizate în art. 1 alin. 

10 din ROAF; aceste prevederi vor fi inserate în Statutul clubului.  

- copia hotărârii judecătoreşti de acordare a personalităţii juridice cu  menţiunea ”definitiv”; 

- copia legalizată a Certificatului de înscriere în Registrul naţional al persoanelor juridice fără 

scop patrimonial; 

- dovada sediului; 

- dovada că pot folosi un stadion de fotbal omologat în localitatea în care clubul își are sediul 

social. 

  

În baza art. 11 din Statutul FRF, propunem afilierea provizorie a cluburilor care nu au depus 

documentația completă de afiliere, sub condiția rezolutorie a completării dosarului de afiliere 

până la data de 21 august 2015, conform art. 1 din ROAF. 

 

Față de cele prezentate mai sus, vă rugăm să  analizați și să dispuneți. 

 

 

24 iulie 2015 

 

 

Viorel Duru         Roxana Cernea 

Manager         Consilier juridic 
 


