GHID DE ÎNFIINŢARE STRUCTURI SPORTIVE

Legislaţie aplicabilă:
1.Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, publicată în Monitorul Oficial nr. 200 din 9
mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare;
2.Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare
a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial nr.
578 din 14 septembrie 2001;
3.Hotărârea Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale
pentru Sport, publicată în Monitorul Oficial nr. 497 din 9 iulie 2003;
4.Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, publicată în Monitorul
Oficial nr. 39 din 31 ianuarie 2000 aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2005 publicată
în Monitorul Oficial nr. 656 din 25 iulie 2005;
5.Ordinul ministrului justiţiei nr. 1417 din 8 iunie 2006 privind accesul la Registrul naţional al
persoanelor juridice fără scop patrimonial, publicat în Monitorul Oficial nr. 578 din 4 iulie 2006;

Cluburile sportive persoane juridice
de drept privat fără scop lucrativ
Se pot înfiinţa numai în ramurile de sport recunoscute în România.
În condiţiile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii Clubul
este o asociaţie, persoană juridică de drept privat făra scop patrimonial.
Potrivit Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările
ulterioare, Clubul este o structură sportivă, club sportiv de drept privat, fără scop lucrativ,
persoană juridică nonprofit.
În consecinţă, este obligatoriu ca în denumirea persoanei juridice să apară denumirea
de club, ţinând cont că asociaţiile sportive sunt structuri sportive fără personalitate juridică, iar
asociaţiile nu sunt structuri sportive.
Clubul se poate constitui ca o structură monosportivă sau polisportivă.
Cluburile sportive au regim propriu de administrare şi de gestionare a bugetului şi a
patrimoniului, aprobat de adunările generale ale acestora, în condiţiile legii.
Cluburile sportive se supun în fiecare an verificărilor financiare, potrivit legii.
În cazul dizolvării unui club sportiv, patrimoniul său net va fi îndreptat spre realizarea
unor activităţi sportive, Adunarea generală urmând să stabilească destinaţia sa concretă, cu
respectarea prevederilor art. 60 din Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 şi statutului propriu.
Cluburile sportive, vor respecta prevederile specifice din normele şi regulamentele
federaţiilor naţionale din ramura de sport respectivă.
Scopul Clubului îl constituie desfăşurarea de activităţi sportive întruna sau mai multe
ramuri de sport, respectiv selecţionarea, iniţierea şi pregătirea de sportivi în acest domeniu,
participarea la competiţii sportive interne şi internaţionale, precum şi alte activităţi conexe
acestora.
Obiectivele Clubului decurg şi din reglementările federaţiilor sportive naţionale,
precum şi din statutele si regulamentele federaţiilor sportive internationale.
Cluburile sportive nu pot avea în scopul pentru care sau înfiinţat, activităţi aparţinând
altor domenii de activitate.
Cluburile pot înfiinţa secţii pe ramură de sport.
Cluburile pot înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute din activităţile acestor societăţi
comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc obligatoriu
pentru realizarea scopului clubului.
Cluburile sportive pot desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au
caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice.
În vederea dobândirii personalităţii juridice asociaţii încheie actul constitutiv şi statutul
în forma autentică sau atestată de avocat.

Actul constitutiv are rolul de a consfinţi dorinţa fondatorilor de a crea o asociaţie anume.
Statutul descrie asociaţia şi precizează principalele reguli după care aceasta lucrează.
Statutul unui club sportiv persoană juridică de drept privat fără scop lucrativ cuprinde
următoarele elemente:
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§
§
§
§
§
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datele de identificare a asociaţilor: numele sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau
sediul acestora;
exprimarea voinţei de asociere şi a scopului propus;
denumirea clubului
sediul clubului
durata de funcţionare al clubului – pe termen determinat, cu indicarea expresă a
termenului sau, după caz, pe termen nedeterminat;
patrimoniul iniţial al asociaţiei. Activul patrimonial, în valoare de cel puţin un salariu
minim brut pe economie, la data constituirii asociaţiei (sau la data reorganizării, după
caz), este alcătuit din aportul în natură, caz în care forma autentică e obligatorie
şi/sau în bani al asociaţilor;
explicitarea scopului şi a obiectivelor clubului;
nominalizarea expresă a secţiilor pe ramură de sport;
drepturile şi îndatoririle membrilor;
cerinţele şi procedura de dobândire şi de pierdere a calităţii de membru;
regimul de disciplină pentru membrii clubului: recompense şi sancţiuni, condiţiile de
acordare a acestora;
categoriile de resurse patrimoniale ale clubului;
atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale clubului;
însemnele şi culorile;
destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării clubului;
semnăturile asociaţilor.

Actul constitutiv va cuprinde, sub sancţiunea nulităţii:

§
§
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§
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datele de identificare a asociaţilor (aceştia pot fi şi persoane juridice): numele sau
denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul acestora;
exprimarea voinţei de asociere şi a scopului propus;
denumirea asociaţiei ;
sediul asociaţiei;
durata de funcţionare a asociaţiei  pe termen determinat, cu indicarea expresă a
termenului sau, după caz, pe termen nedeterminat;
patrimoniul iniţial al asociaţiei. Activul patrimonial, în valoare de cel puţin un salariu
minim brut pe economie, la data constituirii asociaţiei (sau la data reorganizării, după
caz), este alcătuit din aportul în natură, caz în care forma autentică e obligatorie
şi/sau în bani al asociaţilor;
componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale
asociaţiei;
persoana sau persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a
personalităţii juridice sau modificare, completare a statutului iniţial, după caz;
semnăturile asociaţilor.

Clubul se constituie din 3 sau mai multe persoane care alcătuiesc adunarea generală,
organul suprem de conducere al asociaţiei.
Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale. El
poate fi alcătuit si din persoane din afara asociaţiei, în limita a cel mult o pătrime din
componenţa sa.
Nu poate fi membru al consiliului director, iar dacă era, pierde aceasta calitate
orice persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice,
dacă asociaţia respectivă are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice.
Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii
executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de
asociatie, pentru a exercita următoarele atribuţii :

 încheie acte juridice în numele si pe seama asociaţiei;
 îndeplineste orice alte atributii prevazute în statut sau stabilite de adunarea
generala.
Controlul financiar intern este asigurat de un cenzor.
Dacă numărul asociaţilor este mai mare de 15, numirea unui cenzor este
obligatorie, care poate fi o persoană din afara asociaţiei.
În cazul în care nu există obligaţia numirii unui cenzor, fiecare dintre asociaţi
care nu este membru al consiliului director poate exercita dreptul de control.
Pentru cluburile cu mai mult de 100 de membri înscrişi pâna la data întrunirii
ultimei adunari generale, controlul financiar intern se exercita de catre o comisie de
cenzori.
Comisia de cenzori este alcatuita dintrun număr impar de membri, din care
majoritatea este formata din asociati. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori.
Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil, în
condiţiile legii.
La autentificarea actului constitutiv şi a statutului se va prezenta dovada eliberată de
Ministerul Justiţiei privind disponibilitatea denumirii sau refuzul motivat al eliberării acesteia.
Oricare din asociaţi, pe baza împuternicirii date, poate formula o cerere de înscriere în
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială
urmează să îşi aibă sediul.
Fuziunea între două cluburi se face prin absorbţia unuia de catre alt club sau prin
contopirea a două sau mai multe cluburi pentru a alcătui o persoană juridică nouă.
Divizarea se face prin împărţirea întregului patrimoniu al unui club care îşi încetează
existenţa între două sau mai multe cluburi existente ori care iau astfel fiinţă.
Decizia de fuziune sau de divizare se ia prin hotărârea a două treimi din numărul total al
membrilor organului de conducere.

Cluburile sportive persoane juridice
de drept public
Cluburile sportive de drept public se înfiinţează în conformitate cu dispoziţiile art. 29 si
art. 30 din Legea nr.69/2000.
ART. 29
(1) Cluburile sportive de drept public sunt persoane juridice, înfiinţate ca instituţii publice în
subordinea organelor administraţiei de stat, şi au drept obiect de activitate performanţa,
selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne şi internaţionale.
(2) Cluburile sportive de drept public mono sau polisportive se organizează şi funcţionează
după regulamente proprii, elaborate conform legii.
ART. 30
Cluburile sportive de drept public pot primi spre administrare sau în folosinţă gratuită
imobilele care deservesc activitatea sportivă, baze şi instalaţii sportive. Bazele şi instalaţiile
sportive primite spre administrare şi folosinţă sunt considerate patrimoniu sportiv şi nu îşi vor
schimba destinaţia sportivă fără aprobarea Agenţiei Naţionale pentru Sport.
În consecinţă actul de înfiinţare îl constituie actul de dispoziţie al organului
administraţiei publice centrale sau locale, respectiv ordin de ministru, ordin sau decizie de
preşedinte, hotărâre de Consiliu Judeţean, Consiliu Local etc. iar actul de funcţionare
regulamentul de organizare şi funcţionare.
Regulamentul de organizare şi funcţionare va cuprinde:
a)
denumirea;
b)
forma juridică;
c)
sediul;
d)
patrimoniul;
e)
însemnele şi culorile;
f)
obiectul de activitate, selecţie, pregătire şi participare la sistemul competiţional
naţional şi nominalizarea expresă a secţiilor pe ramură de sport;

g) sursele de finanţare;
h) organele de conducere, administrare şi control şi atribuţiile lor;
Regulamentul de organizare şi funcţionare se ştampilează şi se semnează pe fiecare
pagină, pentru conformitate cu originalul.
Actul de dispoziţie al organului administraţiei publice centrale sau locale prin care sa înfiinţat
ori sa organizat un club sportiv, persoană juridică de drept public cuprinde în mod obligatoriu
elementele sus menţionate, cu circumstanţierile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru
instituţiile publice.
În vederea înscrierii în Registrul sportiv, cluburile sportive persoane juridice de drept
public vor depune la MTS, 2 cereri, precum şi următoarele documente:
 actul de dispoziţie al organului administraţiei publice centrale sau locale în baza căruia sa
înfiinţat;
 actul de dispoziţie care prevede activităţi de selecţie, pregătire şi participare la sistemul
competiţional naţional, respectiv regulamentul de organizare şi funcţionare;
 dovada sediului.
Cluburile sportive de drept public vor respecta prevederile specifice din normele şi
regulamentele federaţiilor naţionale din ramura de sport respectivă.
Cluburile sportive, organizate
ca societăţi comerciale sportive pe acţiuni
Cluburile sportive organizate ca societăţi comerciale sportive pe acţiuni se înfiinţează
în conformitate cu dispoziţiile art. 31 si art. 32 din Legea nr.69/2000, precum si cu prevederile
Legii nr.31/1990 a societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare.
Cluburile sportive profesioniste sunt structuri sportive organizate ca societăţi
comerciale sportive pe acţiuni, care au obţinut licenţa din partea federaţiei sportive naţionale,
emisă în conformitate cu regulamentele federaţiilor internaţionale pe ramura de sport.
Cluburile sportive profesioniste se organizează numai pentru o singură disciplină sportivă.
Cluburilor sportive profesioniste li se aplică regimul juridic al societăţilor comerciale, cu
particularităţile cuprinse în Legea nr.69/2000.
Înstrăinarea bazelor sportive sau a instalaţiilor destinate practicării sportului, aflate în
proprietatea societăţii comerciale sportive pe acţiuni, se face în condiţiile legii, fără schimbarea
destinaţiei sportive.
Ramurile de sport, precum şi condiţiile de practicare a sportului profesionist se stabilesc prin
hotărâre a Guvernului, iniţiată de Agenţia Naţională pentru Sport, la propunerea federaţiilor
sportive naţionale.
Propunerea federaţiei sportive naţionale privind condiţiile de practicare a
profesionismului în ramura de sport respectivă se face în conformitate cu statutul şi
regulamentele federaţiei internaţionale la care aceasta este afiliată şi vizează, după caz:
a) cerinţele obţinerii licenţei de sportiv profesionist;
b) cerinţele obţinerii licenţei de club profesionist;
c) modul de organizare a competiţiei profesioniste.
În prezent în România sunt recunoscute ca ramuri de sport profesioniste fotbalul, boxul şi
handbalul.
În consecinţă nu se pot constitui cluburi sportive profesioniste decât în ramurile de sport
susmenţionate.
Menţionăm faptul că sportul profesionist poate fi practicat în cluburi sportive,
indiferent de forma lor de organizare, cu respectarea prevederilor statutare ale federaţiilor
sportive naţionale în acest domeniu.
Pentru înscriere în Registrul Sportiv, cluburile sportive profesioniste vor depune cereri
precum şi următoarele documente:
 actul constitutiv în formă autentică sau atestată de avocat;
 dovada sediului;
 dovada capitalului social;
 copie legalizată de pe Certificatul de înregistrare în Registrul Comerţului;
 încheierea prin care a dobândit personalitate juridică.

Asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti
pe ramuri de sport
Asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti se înfiinţează în conformitate cu
dispoziţiile art. 34 din Legea nr.69/2000 şi statutele federaţiilor sportive naţionale.
Acestea se înfiinţează numai în ramurile de sport recunoscute în România.
Asociaţiile judeţene "Sportul pentru toţi" şi "Sportul pentru persoanele cu handicap" se
constituie prin asocierea persoanelor fizice şi juridice cu activitate în aceste domenii din fiecare
judeţ.
Asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti pe ramuri de sport sunt constituite din
secţiile asociaţiilor şi cluburilor sportive cuprinse în sistemul competiţional judeţean, afiliate şi
recunoscute de acestea, persoanele fizice nu pot înfiinţa asociaţii judeţene, cu excepţia
ramurilor "Sportul pentru toţi" şi "Sportul pentru persoanele cu handicap".
Asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti sunt persoane juridice de drept privat,
având drept scop organizarea activităţii în ramura de sport respectivă, la nivelul judeţului sau
al municipiului Bucureşti, cu respectarea stautelor şi regulamentelor federaţiilor sportive
naţionale.
Obiectivele, drepturile şi îndatoririle asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti
pe ramuri de sport decurg din statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale
corespunzătoare, precum şi din puterea delegată de către acestea.
Dobândirea personalităţii juridice se face în condiţiile legii, ca organizaţieasociaţie fără
scop lucrativ.
La nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, se poate constitui, pentru o
ramură de sport, o singură asociaţie judeţeană.
Direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, recunosc
şi sprijină asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti pe ramuri de sport, care
funcţionează în raza lor teritorială.

Asociaţiile sportive
Asociaţiile sportive se înfiinţează în conformitate cu dispoziţiile art. 25 din Legea nr.69/2000
precum şi art.251256 din codul comercial.
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.
În consecinţă aceste asociaţii nu se înregistrează la instanţele judecătoreşti şi nu pot
participa la competiţii de nivel naţional şi internaţional.
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.
În vederea înscrierii în Registrul Sportiv se depun la Direcţia pentru sport judeţeană,
respectiv a municipiului Bucureşti 2 cereri conform anexelor 5 şi 6 precum şi următoarele
documente:
 contractul de societate civilă autentificat;
 actele doveditoare ale sediului;
 actele doveditoare ale aporturilor;

PROCEDURA
ÎNFIINŢĂRII unei structuri sportive fără scop lucrativ: club sportiv
de drept privat, asociaţie judeţeană pe ramură de sport, federaţie sportivă naţională, ligă
profesionistă, respectiv asociaţie sau fundaţie înfiinţată în temeiul OG nr.26/2000.

Pasul I. Obţinerea dovezii privind disponibilitatea denumirii de la Ministerul Justiţiei, str.
Apolodor nr.17, sector 5 – Direcţia pentru relaţii cu publicul şi cooperare cu ONG.
În acest sens se depune prin poştă sau la sediul instituţiei, o cerere, însoţită de dovada plăţii
taxei în cuantum de 5 lei. Taxa se achita în contul bugetului de stat nr. 20360150  "Alte
venituri", de către persoanele fizice, împuternicite de asociaţie, la orice unitate a Trezoreriei
Statului, indiferent de domiciliu.
În denumirea structurilor sportive trebuie să se regăsească următoarele sintagme: club
sportiv, asociaţie judeţeană pe ramură de sport, federaţie română pe ramură de sport sau ligă
profesionistă, după caz.
Este interzisă utilizarea în denumirea persoanei juridice a unor sintagme sau cuvinte specifice
autorităţilor şi instituţiilor publice ori unor profesii liberale sau altor activităţi cu reglementări
proprii.
În cazul nerespectării acestor dispoziţii, Ministerul Justiţiei va refuza eliberarea dovezii
disponibilităţii denumirii.
Pasul II. Autentificarea statutului şi a actului constitutiv la Biroul Notarului Public sau după
caz atestarea de către avocat. În acest moment este necesară dovada privind disponibilitatea
denumirii sau refuzul motivat al eliberării acesteia. Recomandăm autentificarea, respectiv
atestarea în cel puţin şase exemplare.
Pasul III. Avizul ministerului sau organului de specialitate al administraţiei publice centrale
în a cărui sferă de competenţă îşi desfăşoară activitatea, valabil numai pentru federaţiile
sportive naţionale şi ligile profesioniste.
Aşadar pentru cluburile sportive şi asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe ramuri
de sport nu se emite acest aviz, acestea urmând să depună documentaţia pentru dobândirea
personalităţii juridice direct la instanţă.
În acest scop se depun la MTS următoarele documente:
cerere tip,
statutul şi actul constitutiv autentificate de notar în copie legalizată sau formă autentică.
Actele se depun personal la MTS, Serviciul prognoză şi statistică sportivă – Registrul sportiv,
str. Vasile Conta nr.16, sector 2, etaj 8 sau prin poştă.
Pasul IV. Înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei
rază teritorială îşi are sediul.
Actele necesare în vederea înscrierii sunt următoarele:

§

cerere care se va aviza de către judecătorul de serviciu sau judecătorul delegat;
pentru sectoarele municipiului Bucureşti şi alte instanţe din ţară există un birou
specializat pentru persoane juridice.
§ actul constitutiv şi statutul  trei exemplare autentice.
§ dovada privind disponibilitatea denumirii.
§ dovada existenţei sediului asociaţiei.
§ dovada patrimoniului
§ avizul MTS (numai pentru federaţii sportive naţionale şi ligi profesioniste)
§ taxa de timbru, în cuantum de 18,3 lei şi timbru judiciar de 0,3 lei.
În termen de 3 zile de la depunerea cererii, judecătorul desemnat de preşedintele instanţei
verifică legalitatea acestora şi dispune, prin încheiere, înscrierea în Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor.
Odată cu efectuarea înscrierii, încheierea prin care sa dispus înscrierea se comunică, din
oficiu, organului financiar local în a cărui rază teritorială se află sediul asociaţiei, pentru
evidenţa fiscală, cu menţionarea numărului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

În termen de 15 zile aveţi obligaţia prezentării la Administraţia Finantelor Publice locale în
vederea eliberării Certificatului de înregistrare fiscală.
În cazul în care cerinţele legale pentru constituirea asociaţiei nu sunt îndeplinite, judecătorul,
la expirarea termenului, va cita, în camera de consiliu, pe reprezentantul asociaţiei, punândui
în vedere, în scris, să remedieze neregularităţile constatate până la termenul următor, care nu
va fi mai mare de o săptămână. Dacă neregularităţile constatate privesc dispoziţiile art. 40
alin. (2) din Constituţie, respectiv, organizaţiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor,
militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranităţii, a
integrităţii sau a independenţei României sînt neconstituţionale, pentru termenul fixat va fi
citat şi parchetul de pe lângă instanţa sesizată, căruia i se vor comunica, în copie, cererea de
înscriere împreună cu actul constitutiv şi statutul asociaţiei. În acest caz, punerea concluziilor
de către procuror este obligatorie.
În situaţia în care, la termenul fixat, neregularităţile sunt înlăturate, judecătorul, ascultând şi
concluziile procurorului, dacă este cazul, va lua act despre aceasta prin încheiere, dispunând
înscrierea asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
În cazul în care neregularităţile nu au fost înlăturate sau, deşi legal citat, reprezentantul
asociaţiei lipseşte în mod nejustificat, judecătorul va respinge cererea de înscriere prin
încheiere motivată.
Încheierile prevăzute în acest articol se vor pronunţa în cel mult 24 de ore de la închiderea
dezbaterilor şi se vor redacta în termen de cel mult 48 de ore de la pronunţare.
Încheierile de admitere sau de respingere a cererii de înscriere sunt supuse numai recursului.
În cazul în care procurorul nu a participat la soluţionarea cererii, Parchetului pe de lângă
instanţa sesizată i se vor comunica şi copii de pe actul constitutiv şi de pe statutul asociaţiei,
împreună cu încheierea de admitere ori de respingere a cererii de înscriere, după caz.
Termenul de recurs este de 5 zile şi curge de la data pronunţării, pentru cei care au fost
prezenţi, şi de la data comunicării, pentru cei care au lipsit. Recursul se soluţionează cu citarea
părţilor, în camera de consiliu, de urgenţă şi cu precădere.
După rămânerea irevocabilă a încheierii de admitere a cererii ( 5 zile de la comunicarea către
părţi), reprezentantul asociaţiei va solicita legalizarea acesteia printro cerere, taxa de timbru
1,9 lei şi timbru judiciar de 0,15 lei.
CERTIFICATUL
FEDERAŢIILOR

DE

ÎNSCRIERE

ÎN

REGISTRUL

ASOCIAŢIILOR, FUNDAŢIILOR ŞI

După dobândirea personalităţii juridice, instanţa întocmeşte certificatul de înscriere a
persoanei juridice fără scop patrimonial.
Reprezentantul asociaţiei va solicita eliberarea certificatului
0,8 lei şi timbru judiciar de 0,15 lei.

printro cerere, taxa de timbru

Certificatul de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial se eliberează, la cerere,
reprezentantului ori mandatarului persoanei juridice.
În cazul admiterii cererii pentru înscrierea modificării actului constitutiv şi/sau a statutului şi
după efectuarea înscrierii instanţa va proceda, din oficiu, la completarea în mod corespunzător
a certificatului de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial, cu date privind
denumirea, sediul sau durata de funcţionare. Fiecare completare a certificatului de înscriere se
va face sub semnătura judecătorului şi va purta ştampila instanţei.
În relaţiile cu terţii dovada personalităţii juridice se face cu certificatul de înscriere.

Pasul V. Înscrierea în Registrul sportiv
Înregistrarea în Registrul sportiv se face pe baza a două cereri, cererea de înregistrare
în Registrul sportiv şi cererea de avizare a constituirii structurilor sportive, semnate şi
ştampilate, formulate de reprezentantul legal al fiecărei structuri sportive.
Cererea de înregistrare în Registrul sportiv cuprinde, sub sancţiunea nulităţii,
următoarele:
 numele şi domiciliul persoanelor împuternicite;
 numele/denumirea şi domiciliul/sediul persoanelor fizice şi/sau juridice care se asociază;
 denumirea şi sediul structurii sportive, telefon, fax;
 precizarea patrimoniului iniţial;
 numărul şi data autentificării actului constitutiv şi ale statutului;
 numărul şi data emiterii Certificatului de înscriere în Registrul Naţional de la Ministerul
Justiţiei sau Certificatului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa
instanţei;
 hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă, prin care a dobândit personalitate
juridică, sau încheierea prin care sa dispus înscrierea persoanei juridice în Registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor;
La cerere se anexează, sub sancţiunea nulităţii:
 copie legalizată de pe hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de acordare a
personalităţii juridice sau de pe încheierea prin care sa dispus înscrierea persoanei juridice în
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, dacă e cazul şi hotărârile judecătoreşti prin care sau admis
modificări la statut.
 actul constitutiv şi statutul, autentificate, în copie legalizată de notar sau atestate de
avocat, dacă e cazul şi acte adiţionale (proceseverbale ale Adunărilor Generale) prin care sa
modificat statutul.
 dovada sediului în copie: respectiv contracte încheiate de club: vânzarecumpărare,
închiriere, comodat sau adeverinţe eliberate de instituţii sau autorităţi publice;
 dovada patrimoniului iniţial în copie: extras de cont, dovada consemnării sumei, bilanţ
etc.
 copie legalizată de notar de pe Certificatul de înscriere în Registrul Naţional de la
Ministerul Justiţiei sau Certificatului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la
grefa instanţei;
Cererea pentru acordarea avizului va cuprinde sub sancţiunea nulităţii:
numele şi domiciliul persoanelor împuternicite;
numele/denumirea şi domiciliul/sediul persoanelor fizice sau juridice care se asociază;
denumirea şi sediul structurii sportive;
precizarea patrimoniului iniţial;
numărul şi data autentificării actului constitutiv şi ale statutului;
După depunerea, analizarea cererii şi înscrierea în Registrul sportiv structura sportivă
primeşte număr de identificare şi Certificatul de identitate sportivă, în condiţiile legii.
În cazul în care nu sunt întrunite condiţiile legii atât pentru avizare cât şi pentru
înscriere în Registrul sportiv, se va pune în vedere petentului referitor la completarea
documentaţiei şi/sau modificarea actelor constitutive.
Menţionăm faptul că orice modificare a statutului şi/sau actului constitutiv trebuie
admisă de către instanţele judecătoreşti.






PROCEDURA ÎNSCRIERII MODIFICĂRILOR ADUSE STATUTULUI
Pasul I. Obţinerea disponibilităţii denumirii de la Ministerul Justiţiei  Direcţia relaţii cu
publicul şi cooperare cu ONGuri, în cazul în care sa modificat şi denumirea persoanei juridice.
Pasul II. Autentificarea actului adiţional şi a procesuluiverbal al Adunării Generale la Biroul
Notarului Public. Recomandăm autentificarea în patru exemplare şi legalizarea a două copii.
Este necesară prezentarea dovezii privind disponibilitatea denumirii, în cazul în care sa
modificat şi denumirea asociaţiei.

Pasul III. Avizul ministerului sau organului de specialitate al administraţiei publice centrale
în a cărui sferă de competenţă îşi desfăşoară activitatea, valabil numai pentru federaţiile
sportive naţionale şi ligile profesioniste.
Aşadar pentru cluburile sportive şi asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe ramuri
de sport nu se emite acest aviz, acestea urmând să depună documentaţia pentru dobândirea
personalităţii juridice direct la instanţă.
În acest scop se depun la MTS următoarele documente:
cerere tip,
Actul adiţional şi procesulverbal al Adunării Generale (numai procesverbal în cazul în care nu
sa încheiat act adiţional), prin care se modifică statutul sau actul constitutiv autentificate de
notar, în copie legalizată sau în forma autentică sau atestate de avocat.
Actele se depun personal la MTS, Serviciul prognoză şi statistică sportivă – Registrul sportiv,
str. Vasile Conta nr.16, sector 2, etaj 8 sau prin poştă.
Pasul IV. Înscrierea modificărilor aduse la statut (act adiţional şi procesverbal al Adunării
Generale) în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei rază
teritorială îşi are sediul persoana juridică.
Actele necesare în vederea înscrierii sunt următoarele:

§
§
§
§
§
§
§

cerere;
procesulverbal al Adunării Generale  un exemplar autentic;
actul adiţional  un exemplar autentic şi două copii legalizate;
disponibilitatea denumirii, în cazul în care sa modificat şi denumirea asociaţiei;
dovada sediului, în cazul în care se modifică şi sediul asociaţiei;
procura de împuternicire;
taxa de timbru, în cuantum de 18,3 lei şi timbru judiciar de 0,3 lei.

Demersurile pentru autentificarea procesuluiverbal şi înscrierea modificării se întreprind de
structura de conducere executivă. Pentru efectuarea formalităţilor la notarul public nu este
necesară prezenţa altor persoane decât aceea a membrilor structurii însărcinate cu conducerea
executivă sau a unora dintre ei, desemnaţi de adunarea generală ori de altcineva îndreptăţit,
după caz, şi menţionaţi în procesulverbal, actul adiţional şi/sau procură.
În termen de 3 zile de la depunerea cererii, judecătorul desemnat de preşedintele instanţei
verifică legalitatea acestora şi dispune, prin încheiere, înscrierea asociaţiei în Registrul
asociaţiiilor şi fundaţiilor.
Odată cu efectuarea înscrierii, încheierea prin care sa dispus înscrierea se comunică, din
oficiu, organului financiar local în a cărui rază teritorială se află sediul asociaţiei, pentru
evidenţa fiscală, cu menţionarea numărului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
În cazul în care cerinţele legale pentru constituirea asociaţiei nu sunt îndeplinite, judecătorul,
la expirarea termenului, va cita, în camera de consiliu, pe reprezentantul asociaţiei, punândui
în vedere, în scris, să remedieze neregularităţile constatate până la termenul următor, care nu
va fi mai mare de o săptămână. Dacă neregularităţile constatate privesc dispoziţiile art. 40
alin. (2) din Constituţie, respectiv, organizaţiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor,
militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranităţii, a
integrităţii sau a independenţei României sînt neconstituţionale, pentru termenul fixat va fi
citat şi parchetul de pe lângă instanţa sesizată, căruia i se vor comunica, în copie, cererea de
înscriere împreună cu actul constitutiv şi statutul asociaţiei. În acest caz, punerea concluziilor
de către procuror este obligatorie.
În situaţia în care, la termenul fixat, neregularităţile sunt înlăturate, judecătorul, ascultând şi
concluziile procurorului, dacă este cazul, va lua act despre aceasta prin încheiere, dispunând
înscrierea asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

În cazul în care neregularităţile nu au fost înlăturate sau, deşi legal citat, reprezentantul
asociaţiei lipseşte în mod nejustificat, judecătorul va respinge cererea de înscriere prin
încheiere motivată.
Încheierile prevăzute în acest articol se vor pronunţa în cel mult 24 de ore de la închiderea
dezbaterilor şi se vor redacta în termen de cel mult 48 de ore de la pronunţare.
Încheierile de admitere sau de respingere a cererii de înscriere sunt supuse numai recursului.
În cazul în care procurorul nu a participat la soluţionarea cererii, Parchetului pe de lângă
instanţa sesizată i se vor comunica şi copii de pe actul constitutiv şi de pe statutul asociaţiei,
împreună cu încheierea de admitere ori de respingere a cererii de înscriere, după caz.
Termenul de recurs este de 5 zile şi curge de la data pronunţării, pentru cei care au fost
prezenţi, şi de la data comunicării, pentru cei care au lipsit. Recursul se soluţionează cu citarea
părţilor, în camera de consiliu, de urgenţă şi cu precădere.
După rămânerea irevocabilă a încheierii de admitere a cererii ( 5 zile de la comunicarea către
părţi), reprezentantul asociaţiei va solicita legalizarea acesteia printro cerere, taxa de timbru
1,9 lei şi timbru judiciar de 0,15 lei.
Pasul V. Înscrierea modificărilor în Registrul sportiv
În termen de 15 zile de la producerea modificărilor aduse statutului şi actului
constitutiv, structura sportivă este obligată să solicite înregistrarea lor în Registrul sportiv.
Cererea
pentru
înregistrarea
modificărilor
aduse
actului
constitutiv
şi
statutului/contractului de societate, cuprinde în mod corespunzător menţiunile prevăzute
pentru înscriere în Registrul Sportiv.
La cerere se anexează, sub sancţiunea nulităţii, şi următoarele acte:
 hotărârea autentificată a organului de conducere prin care sa dispus modificarea actelor
de constituire;
 actul adiţional autentificat;
 copie legalizată de pe hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă, prin care sa
dispus modificarea;
 certificatului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor / certificatul de înregistrare
pentru situaţia în care sa modificat denumirea sau sediul.
Structurile sportive notifică MTS în termen de 30 de zile orice modificare intervenită în
practicarea ramurilor de sport prevăzute în actul constitutiv şi în statut, în vederea operării
modificărilor în Registrul sportiv.
Prevederile privind modificarea înscrierilor în Registrul Sportiv se aplică în mod
corespunzător cluburilor sportive profesioniste, organizata ca societati comerciale, cluburilor
sporive de drept public şi asociaţiilor sportive societăţi civile particulare.
Toate structurile sportive, indiferent de scopul lor specific şi de forma juridică, se
înscriu în Registrul sportiv.
Recunoaşterea unei structuri sportive, în sensul prezentei legi, se dovedeşte prin
Certificatul de identitate sportivă, eliberat în condiţiile prezentei legi.
Structurile sportive oficial recunoscute se pot afilia după cum urmează:
a) la asociaţiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport, pentru
participarea la competiţiile oficiale locale;
b) la federaţia sportivă naţională corespunzătoare, pentru participarea la competiţiile
oficiale naţionale sau internaţionale.

