ACTE NECESARE STRUCTURILOR SPORTIVE PENTRU
AFILIERE IN CADRUL F.R.A.M.C.
1. Structura sportivă care doreşte să devină membră a F.R.A.M.C. trebuie să adreseze o
cerere scrisă către Federaţie, prin care solicita afilierea şi se obliga să respecte Statutul,
regulamentele, normele şi hotărârile (deciziile) acesteia.
2. În sensul prevederii de la pct. 1, F.R.A.M.C. a emis o cerere-tip de afiliere care se
completează de către solicitanţi, cu toate datele mai jos menţionate:
A. Numărul de identificare sportivă a respectivei structuri sportive;
B. Numărul şi data emiterii Certificatului de Identitate Sportivă;
C. Denumirea structurii sportive;
D. Sediul, adresa oficială, telefon, fax şi e-mail;
E. Componența nominală a organului de conducere/administrativ;
F. Sigla (dacă este cazul pentru cluburi).
3. La cererea de afiliere se ataşează următoarele înscrisuri doveditoare:
• În cazul cluburilor sportive, persoane juridice de drept public:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

STATUT - legalizat
Act Constitutiv- legalizat
Copie certificat de Inregistrare in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor
Hotararea judecatoreasca - legalizat
dovada sediului - legalizat
dovada patrimoniului - legalizat
Copie dovada taxei de afiliere
Aviz de constituire MTS - legalizat
CIS - legalizat
CIF - legalizat

- În cazul structurilor sportive persoane juridice de drept privat: A. Actul de constituire şi
statutul în formă autentică sau atestate de avocat; B. Copie legalizata după hotărârea
judecătorească definitivă şi irevocabilă de acordare a personalităţii juridice; C. Copie legalizata
după Certificatul de Identitate Sportivă; D. Copie după Certificatul de înscriere în Registrul
Naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial – în cazul structurilor sportive persoane
juridice fără scop patrimonial; E. Copie după Certificatul de Înmatriculare în Registrul
Comerţului – în cazul structurilor sportive organizate ca societăţi comerciale sportive pe
acţiuni; F. Copie după dovada sediului; G. Copia după dovada patrimoniului;
- În cazul unităţilor de învăţământ cu program sportiv: A. Copie după actul de dispoziţie
prin care au fost înfiinţate; B. Copie după actul de dispoziţie, prin care se stabileşte că respectivă

unitate de învăţământ să desfăşoară, pe lângă activitatea de învăţământ, şi activităţi de selecţie,
pregătire şi participare la sistemul competiţional naţional în domeniul artelor marţiale de
contact; C. Copie după Certificatul de Identitate Sportivă legalizat; D. Copie după dovada
sediului; E. Copie după dovada patrimoniului;
4. Afilierea structurilor sportive la Asociaţiile Judeţene de Arte Marţiale de Contact se va
face în condiţiile prevăzute în statutele acestora ce decurg din Statutul F.R.A.M.C.

MEMBRII AFILIAŢI, DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ACESTORA
Articolul 19 Calitatea de membru afiliat al F.R.A.M.C. încetează prin: A. Retragerea din
Federaţie; B. Dizolvarea membrului afiliat; C. Excluderea membrului afiliat la Federaţie; D.
Revocarea recunoaşterii ca structura sportivă, potrivit legii, şi, în consecinţă, radierea sa din
Registrul Sportiv; E. Dizolvarea F.R.A.M.C. Excluderea unui membru afiliat din F.R.A.M.C. se
aprobă de către Adunarea Generală, la propunerea Comitetului Executiv.
Articolul 21 Membrii afiliaţi la F.R.A.M.C. au următoarele drepturi: A. Să-şi exercite
drepturile care le sunt conferite de Statutul, regulamentele, normele şi hotărârile (deciziile)
Federaţiei; B. Să exercite autonom atribuţiile stabilite prin statutul şi regulamentele proprii, în
limitele lor de competentă şi fără a încălca statutul F.R.A.M.C. ; C. Să participe la competiţiile
oficiale naţionale organizate de Federaţie, precum şi la competiţiile internaţionale de arte
marţiale de contact cu acordul scris al Colegiului Director; D. Să aibă reprezentanţi în Adunarea
Generală a F.R.A.M.C. şi să fie aleşi în oganele de conducere şi control ale Federaţiei; E. Să
participe, prin reprezentanţii lor, la Adunarea Generală a F.R.A.M.C. şi să-şi exercite dreptul la
vot; F. Să prezinte propuneri Comitetului Executiv şi Adunării Generale, să iniţieze proiecte de
hotărâri sau să participe la elaborarea hotărârilor, după caz; G. Să fie informaţi despre activitatea
şi rezultatele Federaţiei.
Articolul 22 Membrii afiliaţi la F.R.A.M.C. sunt obligaţi: A. Să respecte statutul,
regulamentele, normele şi hotărârile Federaţiei, precum şi să dea dovadă de spirit de fair-play în
toate activităţile sportive; B. Să respecte şi să apere imaginea şi prestigiul F.R.A.M.C., precum
şi ale organelor de conducere şi oficialilor acesteia; C. Să-şi achite integral obligaţiile financiare
faţă de F.R.A.M.C., la termenele şi în condiţiile stabilite de Comitetul Executiv şi comisiile de
specialitate ale Federaţiei; D. Să permită controlul dispus de Federaţie pe linie tehnică şi
organizatorică.

