
 
       

 
 
 
 

Nr. ______ / __________ 
 
 
 
 

CERERE DE AFILIERE 
 

CLUB SPORTIV / ASOCIAŢIE JUDEŢEANĂ 
CĂTRE F.R. PANGRATION ATHLIMA 

 
 
 

1.Denumire structura sportivă ____________________________________________   
_______________________________________________________________________ . 

 

2.Sediul: Judeţ (Sector) _____________________ Localitatea ___________________ 
Adresa ____________________________________________________________________  
Tel.: _________________ Fax.: __________________ E-mail: _______________________ 

 

3. Organele de conducere: _______________________________________________ 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ .  

 

4. Numar de identificare:  ________________________________________ .  
 

5. Certificat de identitate sportivă – nr.şi dată: ________________________ .   
 

6. Culorile clubului _____________________________________________ .    
 

Prin semnarea prezentei cereri de afiliere, solicitantul se obligă să respecte Statutul și 
Regulamentele precum şi deciziile sau hotărârile F.R.P.A., sub sancțiunile prevăzute de 
acestea.  

 
 
 

Data ______________ 
 

Semnătura, ştampila  
 
 
 
 
 
 

La cererea de legitimare se vor anexa ACTELE MENŢIONATE LA ART. 15 din Statutul F.R.P.A.  
 

NOTĂ: Cererile care nu sunt completate cu toate datele şi nu au semnăturile şi ştampila clubului pentru care se va face 
 afilierea, nu se vor lua în considerare.   

 
 
 

© Pangration Athlima 
 

http://www.fram.ro/images/formulare/cerere-afiliere-club.pdf#page=1
http://www.fram.ro/images/formulare/cerere-afiliere-club.pdf#page=1


La cererea de afiliere se ataşează următoarele înscrisuri doveditoare: 
 A. În cazul structurilor sportive, persoane juridice de drept privat: 

- actul constitutiv şi Statutul, autentificate;  
- copie dupa Hotărîrea Judecătorească definitivă şi irevocabilă de acordare a personalităţii juridice, de pe încheierea prin care 

s-a dispus înscrierea persoanei juridice în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în cazul structurilor sportive cu personalitate juridică;  
- copie legalizată după certificatul de identitate sportivă;  
- copie legalizată dupa certificatul de înscriere în Registrul naţional al Persoanelor Juridice fără Scop Patrimonial, în cazul 

structurilor sportive persoane juridice fără scop patrimonial;  
- copie legalizata după certificatul de înmatriculare în Registrul Comerţului, în cazul structurilor sportive organizate ca 

Societăţi Comerciale sportive pe acţiuni;  
- dovada sediului;  
- dovada patrimoniului; 
- dovada achitării taxei de afiliere. 
B. În cazul cluburilor sportive persoane juridice de drept public:  
- actul de dispoziţie prin care au fost infiinţate şi/sau organizate, autentificat;  
- actul de dispoziţie prin care este aprobat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, autentificat;  
- copie legalizată după certificatul de identitate sportivă;  
- dovada sediului;  
- dovada patrimoniului; 
- dovada achitării taxei de afiliere. 
C. În cazul unităţilor de învăţămînt cu program sportiv: 
- actul de dispoziţie prin care au fost infiinţate; 
- actul de dispoziţie, prin care se stabileşte că respectiva unitate de învăţămînt să desfăşoare, pe lîngă activitatea de învăţămînt  

şi activităţi de selecţie, pregătire  şi participare la şistemul competiţional; 
- copie legalizată după certificatul de identitate sportivă;  
- dovada sediului;  
- dovada patrimoniului; 
- dovada achitării taxei de afiliere. 

 

ANEXĂ 
 

Organele de conducere şi de administrare (ex: consiliul de administrație, adunarea  
generală, consiliul director, etc.):  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 

Reprezentanţii clubului (Numele şi prenumele, calitatea, telefon mobil, specimen de 
semnătură):  

 

1) ______________________________________________________  ____________ 
 

2) ______________________________________________________  ____________ 
 

3) ______________________________________________________  ____________ 
Persoanele de mai sus au dreptul să reprezinte şi să angajeze legal clubul 

_________________________________ în relaţiile cu autorităţile publice române, cu 
Federaţia Română de Pangration Athlima, cu alte foruri sportive, precum şi cu persoanele 
juridice sau fizice române şi străine, cu respectarea statutului şi regulamentelor clubului, a 
Statutului şi regulamentelor F.R.P.A. şi a legislaţiei în vigoare. 

 
 
 

Data ______________ 
 

Semnătura, ştampila  
 
 
 


