
Extras din ROAF privind condițiile ce trebuie îndeplinite de cluburi pentru a fi afiliate la AJF 
 
Articolul 1 I Afilierea cluburilor 

1. Afilierea cluburilor la AJF Hunedoara se face în conformitate cu dispozițiile art. 9-12 din 

Statutul AJF Hunedoara. 

2. Asociațiile sportive și cluburile sportive, care au echipe participante în competițiile 

organizate de AJF Hunedoara, au dreptul să se afilieze și să participe în competiții numai la 

asociația judeteană de fotbal din județul în care își au sediul social, cu exceptia situațiilor 

prevazute de art. 34 alin. 6 din prezentul regulament. 

3. Termenele limită pentru depunerea documentelor de afiliere la FRF și LPF sunt stabilite 

astfel: 

a. Cluburile nou promovate din campionatul judetean sunt obligate să depună dosarul cu 

documentele necesare pentru afilierea la FRF până la data de 15 iulie a anului în care au 

promovat, în caz contrar nu vor avea dreptul de participare în campionatul național Liga 3; 

b. Cluburile cu activitate exclusivă de copii și juniori, care sunt admise să participe în 

campionatele naționale organizate sau recunoscute de FRF, trebuie să depună dosarul cu 

documentele necesare pentru reafilierea la FRF până la data de 25 iulie a anului competițional; 

c. Cluburile care doresc sa participe exclusiv la competiția de fotbal în sală seniori, fotbal 

feminin și fotbal pe plajă vor trebui să depună dosarul cu documentele necesare pentru afilierea la 

FRF până la data de 31 iulie a anului competițional. Începând cu sezonul 2019/2020, cluburile de 

fotbal feminin vor depune documentația de afiliere până la data de 25 iulie; 

d. Cluburile care doresc să participe exclusiv la competiția de fotbal în sală U19 vor trebui să 

depună dosarul cu documentele necesare pentru afilierea la FRF până la data de 15 septembrie a 

anului competițional; 

3.1  Cluburile care solicită afilierea la AJF Hunedoara trebuie să prezinte la dosarul de afiliere o 

adeverință, eliberată de Departamentul de Competiții, din care sa reiasă dreptul de participare și 

că s-a înscris în competițiile organizate de AJF Hunedoara. 

4. Cluburile cu echipe participante în competițiile organizate de FRF și/sau LPF, care au 

echipe participante și în competițiile organizate de AJF Hunedoara, trebuie sa fie afiliate, atât la 

FRF/LPF, cât și la AJF Hunedoara, cu exercitarea drepturilor și obligațiilor corelative calității de 

membri afiliați ale acestor foruri. 

5. Structurile sportive a caror afiliere la FRF încetează, indiferent de mod, vor rămâne afiliate 

la AJFHunedoara. 

6. Pentru a participa în competiții, o structură sportivă trebuie să devină membru afiliat, în 

acest sens fiind necesar să adreseze forului organizator o cerere de afiliere, însoțită de 

documentele prevăzute la art.12 din Statutul AJF Hunedoara și de taxa de afiliere. 

7. Cererea de afiliere va cuprinde, sub sancțiunea nulității,  urmatoarele: 



a. denumirea structurii sportive; 

b. sediul: județul, localitatea, adresa oficială, telefon, fax, e-mail; 

c numărul de identificare al structurii sportive; 

d.       numărul și data emiterii Certificatului de Identitate Sportivă; 

e. componența nominală a organelor de conducere și de administrare; 

f. reprezentanții legali/persoanele împutemicite să angajeze  interesele structurii sportive, cu 

specimenele de semnături în original; 

g. culorile clubului; 

h. data completării, semnătura și ștampila în original. 

8. Odată cu cererea de afiliere se depun următoarele documente: 

a. actul de constituire și statutul autentificate de notarul public sau atestate de avocat copie; 

b. declarație conform căreia se angajează să respecte statutul, regulamentele, directivele și 

deciziile FIFA, ale UEFA, ale FRF și ale AJF și prin care asigură respectarea acestora și de către 

proprii membri, cluburi, oficiali și jucători; 

c. declarație conform căreia se angajează să respecte Legile Jocului în vigoare; 

d. declarație prin care recunoaște autoritatea Tribunalului Arbitral al FRF (dacă este cazul) și 

a Tribunalului Arbitral al Sportului de la Lausanne, conform Statutului FRF; 

e. declarație conform căreia este situată și înregistrată pe teritoriul Romaniei; 

t. declarație prin care se obligă să joace toate meciurile oficiale de pe teren propriu pe 

teritoriul României; 

g. declarație prin care structura juridica a persoanei care solicită afilierea garantează faptul că 

aceasta poate lua decizii independent de orice entitate externă; 

h.    lista cu oficialii cu drept de semnatură, împuterniciți să încheie contracte producând efecte 

juridice față de terți; 

i. declarație prin care se angajează să organizeze sau să participe la meciuri amicale doar cu 

acordul prealabil al AJF Hunedoara; 

j. copie a procesului verbal și/sau a hotărârii ultimei adunări generale; 

k. dovada achitării taxei de afiliere; 

I. copie legalizata a Certificatului de Identitate Sportivă; 

m.  dovada sediului; 

n.    dovada patrimoniului (extras de cont bancar), 

o. hotărâre judecatorească, cu  mențiunea  defintiv; 

p. certificatul de înscriere a persoanei juridice sau certificatul de înregistrare în Registrul 

Comerțului, după caz, în copie legalizată. 

q. copie Cod unic de Înregistrare / Certificat de Identitate Fiscală; 

r. persoana de contact pentru sistemul electronic de administrare a competițiilor și jucătorilor, 

Football Connect; 



9. Ca o excepție de la prevederile alin. 8 de mai sus, cluburile sportive persoane juridice  de 

drept public și unitățile de învătământ cu program sau profil sportiv, precum și al palatelor și 

cluburilor copiilor și elevilor, vor depune, odată cu cererea de afiliere, cu dovada achitării  taxei de 

afiliere și cu documentele prevazute la lit. b), c), d), e), f ), g), h), i), r) și următoarele documente: 

a. actul de dispoziție prin care au fost înființate și/sau organizate; 

b. actul de dispoziție prin care este aprobat  regulamentul  de organizare și funcționare  sau, 

după  caz, prin  care se stabilește ca respectiva  unitate de învățământ  să desfășoare, pe lângă 

activitatea de învățământ, și activități de selecție, pregătire și participare la sistemul competițional 

național de fotbal; 

c. copie legalizată de pe Certificatul de Identitate Sportivă; 

d.   dovada sediului; 

e. dovada patrimoniului. 

10. Următoarele obligații urmează a fi înscrise în statutele membrilor afiliați sau ale structurilor 

sportive care doresc să se afilieze la AJF Hunedoara: 

a. să respecte statutele, regulamentele, directivele și deciziile FIFA, UEFA,FRF și AJF 

Hunedoara în vigoare; 

b. să respecte Legile Jocului în vigoare; 

c. să recunoască autoritatea comisiilor cu atribuții jurisdicționale din cadrul FIFA, UEFA, FRF 

și AJF Hunedoara, astfel cum este aceasta definită în statutele acestora, precum și jurisdicția 

Tribunalului Arbitral al FRF (dacă este cazul) și a Tribunalului Arbitral al Sportului de la Lausanne, 

astfel cum este definită în statutele FIFA, UEFA,FRF și AJF; 

d. să îndeplinească obligațiile stabilite prin Statutul și regulamentele AJF Hunedoara. 

În situatia în care statutele structurilor sportive afiliate sau care doresc să se afilieze nu 

contin prevederile de mai sus, toate obligațiile precizate în prezentul alineat vor fi asumate de 

structurile sportive prin declaratii notariale. 

11.  În fiecare an competițional, cluburile sportive trebuie să prezinte dovada că pot folosi un 

stadion de fotbal omologat/o sală pentru fotbalul în sală, în calitate de proprietar, de coproprietar 

sau de chiriaș, în aceeași localitate în care clubul își are sediul social, până la data limită de 

înscriere în competiția la care participă, urmând ca jocurile oficiale ale echipelor clubului de 

seniori și de juniori U19, U17, U15, U13, U11 să fie programate pe terenul/în sala respectiv(ă). 

12. În cazuri temeinic motivate, Departamenul Competiții al AJF Hunedoara poate aproba, cu 

titlu provizoriu, pentru o perioadă de maximum 2 ani competiționali consecutivi, ca un club să 

organizeze jocurile oficiale pe un stadion omologat din altă localitate aflată în același județ sau 

județ limitrof față de cel în care își are sediul social. 

În cazuri excepționale, neimputabile solicitantului, termenul  anterior prevăzut  poate fi prelungit. 

13. Membrii afiliați sunt obligați să transmită către AJF Hunedoara formularul de actualizare a 

datelor de identificare și informațiilor privind situația juridică și organizarea clubului, însoțit de 



documente justificative, respectiv extrasul eliberat de registrul public, precum și actele juridice 

relevante pentru modificările survenite de la ultima comunicare, de două ori pe an, până la 15 

februarie și respectiv până la data înscrierii în competitii. Formularul se gasește pe pagina oficială 

de internet a AJF Hunedoara https://www.frf-ajf.ro/hunedoara 

14. Nerespectarea  obligațiilor arătate la alin. 11 și 13 atrage aplicarea sancțiunilor prevazute 

de Regulamentul disciplinar, iar competența aplicării sancțiunii aparține Comisiei de Disciplina și 

Etică a AJF Hunedoara, la sesizarea Secretarului General. 

15. Cluburile afiliate la AJF Hunedoara au dreptul să legitimeze, să transfere jucatori, să 

încheie contracte cu aceștia și să participe la competițiile oficiale de la data afilierii provizorii, cu 

respectarea dispozițiilor Regulamentului privind statutul și transferul jucatorilor de fotbal. 

Participarea în competiții a echipelor cluburilor nou afiliate la AJF Hunedoara se face în 

conformitate cu prevederile prezentului regulament. 

16. Cluburile nou afiliate se înscriu în ultima categorie competițională organizată de AJF 

Hunedoara, după caz, cu exceptiile prevăzute de prezentul regulament. 

 

https://www.frf-ajf.ro/hunedoara

