
PROCEDURA DE AFILIERE LA FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE CICLISM

Conform Statutului Federației Române de Ciclism și legislației în vigoare, pentru afilierea unei structuri
sportive se va completa Cererea de afiliere - Anexa Nr. 3,  iar alături de aceasta se vor transmite următoarele
documente:

A. În cazul cluburilor sportive organizate ca ONG (persoane juridice fără scop patrimonial), precum și
a Asociațiilor Județene pe ramura de sport:

a) Certificatul de identitate sportivă - copie legalizată de notar
b) Certificatul de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial eliberat de Judecătoria de pe raza

teritorială în care se află sediul social - copie legalizată de notar
c) Hotărârea/Încheierea judecătoreasca definitivă de acordare a personalității juridice - copie legalizată

de judecatorie cu mențiunea definitivă;
d) Actul constitutiv și statutul autentificat/copie  legalizată  de notar; doar Statutul  în  cazul  entităților

inființate după decembrie 2020, conform  Legii nr.276/2020  
e) Hotărâri/Încheieri   judecătorești  emise  ulterior  înființării,  dacă  au  avut  loc  modificări  ale  actelor

constitutive inițiale -  copii legalizate de judecatorie cu mențiunea definitivă;
f) Hotărâri ale adunării generale și/sau acte adiționale prin care au fost aduse modificări ale actelor

constitutive sau ultima variantă actualizată a actelor constitutive (dacă au fost redactate și depuse la
instanță) – copii legalizate de notar; 

g) Dovada sediului social – în copie xerox simplă, certificată conform cu originalul
h) Dovada  patrimoniului inițial - în copie xerox simplă, certificată conform cu originalul; dovada depunerii

patrimoniului nu mai este obligatorie în cazul entităților inființate după decembrie 2020, conform  Legii
nr.276/2020  

B. În cazul cluburilor sportive organizate ca persoane juridice de drept public (aflate în subordinea
Ministerului  Sportului/Educației/Transporturilor/Ministerului  de  Interne  sau  înființate  de  Consiliile
Locale/Primării):

a) Certificatul de identitate sportivă - copie legalizată de notar; 
b) Actul  de dispoziție  al  organismului  public  care  a dispus înființarea + orice asemenea acte care au

modificat actul inițial (cu privire la sediu/organe de conducere/ramuri sportive) în copie xerox simplă,
certificată conform cu originalul

c) Actul de  dispoziție  al  organismului  public  prin  care  a  fost aprobat regulamentul  de  organizare  și
funcționare  +  orice  asemenea acte  care  au modificat  actul  inițial;  Regulamentul  în  forma cea mai
recentă - în copii xerox simple, certificate conform cu originalul

d) Dovada sediului social – în copie xerox simplă, certificată conform cu originalul

Cererea și actele odată transmise vor fi verificate de juristul FRC. Dacă dosarul este complet, se va achita
taxa de afiliere pe baza facturii  emise de FRC, după care  cererea  va fi  supusă aprobării  în prima ședință a
Consiliului de  Administrație. După aprobarea de către CA, structura sportivă va fi afiliată cu titlu provizoriu,
urmând ca afilierea definitivă să fie decisă de către Adunarea Generală.

Afilierea  la  Federația  Română  de  Ciclism  înseamnă  totodată  cunoașterea,  însușirea  și  respectarea
statutului propriu și a regulamentelor care îi guvernează activitatea.


