
 

 

Acte necesare înființării unei 

asociații sportive sau a unui club sportiv 

 

ASOCIAȚIE SPORTIVĂ 

Conform articolului 25 din Legea 69/2000 - Legea educaţiei fizice şi sportului, 

asociaţiile sportive sunt structuri sportive fără personalitate juridică. Asociaţiile 

sportive fără personalitate juridică se pot constitui ca societăţi civile particulare, 

potrivit legislaţiei în vigoare. 

Constituirea unei asociaţii sportive fără personalitate juridică dă dreptul acesteia 

la obţinerea unui certificat de identitate sportivă, precum şi la afilierea la 

asociaţia judeţeană, pe ramura de sport corespunzătoare, în vederea participării 

la competiţiile sportive oficiale locale. 

Asociaţii sportive se pot constitui şi în cadrul instituţiilor publice sau private, ca 

unităţi fără personalitate juridică. În cadrul instituţiilor publice sau private se 

poate constitui o singură asociaţie sportivă ca unitate fără personalitate juridică. 

 

Paşii înfiinţării unei ASOCIAŢII SPORTIVE FĂRĂ PERSONALITATE 

JURIDICĂ 

1. Redactarea contractului de societate civilă particular pentru constituirea 

asociației sportive 

2. Autentificarea contractului de societate civilă particular pentru 

constituirea asociației sportive  

3. Dovadă de patrimoniu - deschidere de cont bancar 

4. Dovadă sediu (contract închiriere, vânzare-cumpărare, comodat) 

5. Confecționarea de ștampilă 



6. Depunerea la secretariarul DJST Neamța cererii de acordare a avizului și 

autorizării funcționării structurilor sportive (formular la sediul DJST 

Neamț) 

7. Cerere de înregistrare în registrul sportiv (formular la sediul DJST Neamț) 

8. Obținerea Certificatului de Identitate Sportivă (CIS) de la DJST Neamț 

9. Afilierea la asociațiile județene pe ramurile de sport prevăzute în CIS și 

eventual la Federatia Sportului Școlar și Universitar, unde este cazul 

(FACULTATIV). 

 

 

 

CLUB SPORTIV 

 

ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAŢIA ÎN VIGOARE : 

LEGEA NR. 69/2000, cu completările şi modificărilor ulterioare. 

HOTĂRÂREA DE GUVERN NR. 884/2001; 

HOTĂRÂREA DE GUVERN NR. 141/2010; 

ORDONANŢA GUVERNULUI NR.26/2000, cu completările şi modificărilor 

ulterioare. 

ORDINUL MINISTRULUI JUSTIŢIEI NR.954/B/C/2000 

 

PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE IDENTITATE SPORTIVĂ 

SUNT NECESARE URMĂTOARELE ACTE : 

CAZUL I – A1: 

CLUBURI SPORTIVE PERSOANE JURIDICE DE DREPT PUBLIC (A1) 

Completarea cererii de acordare a avizului şi autorizării funcţionării structurii 

sportive şi a cererii de înregistrare în Registrul Sportiv (anexa nr. 5 şi anexa nr. 3 

din H.G. 884/2001)sub sancțiunea nulității se vor depune următoarele acte: 



1. Actul de dispoziţie al organului administraţiei publice centrale sau locale 

(ordin de ministru, ordin sau decizie de preşedinte, hotărâre de consiliu local, 

judeţean etc.); 

2. Regulamentul de organizare şi funcţionare ; 

3. Dovada de sediu – (contract de comodat); 

 

 

 

 

 

CAZUL II – A2:  

CLUBURI SPORTIVE PERSOANE JURIDICE DE DREPT PRIVAT FĂRĂ 

SCOP LUCRATIV (A2) 

Completarea cererii de acordare a avizului şi autorizării funcţionării structurii 

sportive şi a cererii de înregistrare în Registrul Sportiv (anexa nr. 5 şi anexa nr. 3 

din H.G. 884/2001)sub sancțiunea nulității se vor depune urmatoarele acte: 

1. Statutul clubului sportiv (formă autentificată sau legalizată de notar); 

2. Actul constitutiv al clubului sportiv (formă autentificată sau legalizată de 

notar); 

3. Hotărâre judecătorească (definitivă şi irevocabilă) - Copie legalizată de 

Instanţă; 

4. Certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial (eliberat de 

instanţă) - Copie legalizată; 

5. Dovada de sediu – (contract de comodat); 

6. Dovada de patrimoniu – ( extras de cont); 

7. Dovada disponibilităţii denumirii – (copie xerox); 

 



CAZUL III – A3:  

CLUBURI SPORTIVE ORGANIZATE CA SOCIETĂŢI COMERCIALE 

SPORTIVE PE ACŢIUNI (A3) 

Completarea cererii de acordare a avizului şi autorizării funcţionării structurii 

sportive şi a cererii de înregistrare în Registrul Sportiv (anexa nr. 5 şi anexa nr. 3 

din H.G. 884/2001)sub sancțiunea nulității se vor depune urmatoarele acte: 

1. Aceste structuri sunt considerate cluburi sportive profesioniste care au primit 

licenţă din partea federaţiilor sportive naţionale. Acestea se organizează numai 

pentru o singură disciplină sportivă recunoscută ca sport profesionist 

(ex:box;fotbal;handbal...etc.). 

2. Statutul (formă autentificată de notar); 

3. Actul constitutiv (formă autentificată de notar); 

4. Dovada de sediu – ( contract de comodat); 

5. Dovada capitalului social – ( extras de cont); 

6. Certificat de înscriere în Registrul Comerţului – (copie legalizată); 

7. Încheierea prin care a dobândit personalitatea juridică; 

 

Pentru mai multe detalii sunați la 

0723.177.623 - Marcel Mihalcea – consilier sport DJST Neamț. 

 

http://ve.org/

