
 

     FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE ARTE MARŢIALE 
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Aprobare Birou Federal 

Data -  

 

CERERE AFILIERE                            

 
 
 Către, 
 FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE ARTE MARȚIALE 

 
 Vă rugăm să aprobați afilierea la Federația Română de Arte Marțiale, a Structurii Sportive 

___________________________________________ având numărul de identificare în Registrul Sportiv 

____________________, Certificatul de identitate sportivă nr.____________eliberat la data de 

_________________, cu sediul în județul/sectorul________________, 

localitatea________________________, 

adresa___________________________________________________________________________________

_, 

Tel.________________fax______________e-mail_______________________, recunoscând STATUTUL 

F.R.A.M și obligându-ne să platim taxele stabilite de federație, atât cele pentru afiliere cât și cele anuale pentru 

structura sportivă și pentru sportivi. 

 Activitatea se va desfășura în Departamentul________________________________ 

 Organele de conducere și administrare, pe funcții sunt urmatoarele: 

___________________________________________________/____________________; 

___________________________________________________/____________________; 

___________________________________________________/____________________; 

 Culorile clubului sunt : ____________________________. 
  
 Atașat prezentei cereri depunem următoarele înscrisuri, după caz: 

 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 

înființate 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 judecătorie 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): 

Certificatul de identitate sportivă - copie legalizată de notar;  

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 
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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 

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

 Taxa de afiliere în cuantum de 200 lei și orice alte cotizații și taxe se achită în contul FRAM:   

RO25RNCB0084010794750001 deschis la BCR - Sucursala Mihai Bravu. 

 

  

 

 

            Președinte/Director       Data: 
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FORMULAR DE INFORMARE ȘI CONSIMȚĂMÂNT 
      PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE 

      (General Data Protection Regulation – G.D.P.R.) 
 

Structura sportivă _____________________________________________________, cu sediul în 
localitatea_________________,adresa________________________________________________________ 
sector/județ_____________________, CIF______________ și număr de identificare în Registrul Sportiv  
______________________, prin reprezentant legal _______________________________________________, 
în calitate de Președinte/Director; 
 
și  

 
FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE ARTE MARŢIALE, cu sediul în București, B-dul Basarabia nr. 37 - 39, sector 2, 

telefon/fax: 021.317.00.73, cod fiscal 4203571, adresă e-mail: fram_w@yahoo.com, care este, în conformitate 
cu regulamentul UE 2016/679, operator de date cu caracter personal pentru informațiile pe care le colectează. 

 

Obiectul formularului de informare și consimțământ 
 

Structura sportivă declară că în conformitate cu prevederile:  
 

-  Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
        protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind  
        libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE; 
 -      Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 completată și modificată la zi;  
 -      Regulamentului de punere în aplicare a legii educației fizice și sportului nr.69/2000 aprobat prin 

                HG nr.884/2001; 
 -      Statutului și Regulamentelor FEDERAŢIEI ROMÂNE DE ARTE MARŢIALE,  

 
1. a luat la cunoștință de faptul că Federația Română de Arte Marțiale în calitate de operator de date  

cu caracter personal are dreptul și obligația legală de a administra, prelucra și porta în condiții de 
sigurantă, numai pentru scopurile prevăzute de legislația specifică în vigoare, datele personale ale 
membrilor din conducerea structurii sportive dar și pe ale celor care activează în cadrul acesteia și pe 
care le furnizăm sau pe care le furnizează, după caz, un membru al structurii sportive ori altă persoană. 

2. a luat act de faptul că datele cu caracter personal sunt transmise, prin orice mijloc comunicare,  
instituțiilor publice, notarilor publici sau altor entităti publice ori private ale căror activități sunt 
incidente în activitatea Federației sau care sunt incluse în programele acesteia. 

3. își exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către FEDERAȚIA ROMÂNĂ  
DE ARTE MARȚIALE prin împuterniciții sau reprezentanții săi, în scopul indicat în prezentul formular. 

4. a primit un exemplar din această informare prealabilă obligatorie, conform regulamentului de  
protecție a datelor personale - G.D.P.R.  

5. i s-a adus la cunoștintă faptul că refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea derulării  
relațiilor sale de colaborare cu Federația Română de Arte Marțiale 

 

Scopurile pentru care Federația Română de Arte Marțiale colectează datele: 
 sprijinirea și contribuția la dezvoltarea sportului românesc în concordanță cu prevederile Statutului și  

Regulamentelor Federației Române de Arte Marțiale al cărui membru este structura sportivă;  

 promovarea artelor marțiale și a activității structurii sportive și membrilor săi în general, precum și  
a Federației Române de Arte Marțiale în special, pe canale de comunicare on-line și off-line; 

 statistici pentru informarea unor instituții și autorități ale statului (după caz, la solicitarea acestora); 

 înregistrarea structurii sportive și a membrilor săi la Federația Română de Arte Marțiale, participarea  
la competiții, încheierea de asigurări obligatorii. 
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Aceste informații vor putea fi introduse de Federație în baza sa de date sub orice formă materială (pe suport 
de hârtie) și electronică și transmise următoarelor categorii de destinatari:  
- Ministerul Sportului (MS), Agenția Națională de Administrare Fiscală precum și oricăror alte 
autorități care solicită datele în temeiul legii;  
- Furnizorii de prestări servicii cum ar fi, dar fară a se limita la furnizori de servicii și sisteme IT, 
partenerii contractuali (consultanți, contabili, ținuți de obligația de confidențialitate cu privire la datele 
transmise), precum și toate societățile din aceste categorii de destinatari de la care Federația vă contracta 
servicii și care au luat măsuri adecvate de protecție, conform prevederilor legale, pentru a asigura că aceștia 
își respectă obligațiile privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care persoanele 
împuternicite subcontractează o parte din activitățile care implică prelucrarea de date cu caracter personal, 
subcontractanții vor fi supuși acelorași obligații în ceea ce privește implementarea măsurilor de securitate, 
tehnice și organizatorice prevăzute de Regulamentul General UE privind protecția datelor, dar și a actelor 
normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE;  
- Federația, personalul salariat al Federației, C.O.S.R. și M.S. care are drept de acces la datele 
persoanelor vizate, sponsorilor cu care Federația a încheiat Contracte de sponsorizare în vederea susținerii 
sportivilor sau activității sportive.  
Datele transmise terților vor fi adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care au fost 
colectate și care permite transmiterea către un anumit terț. 

 

Datele personale pe care Federația Română de Arte Marțiale le prelucrează sunt:  
- nume, prenume, adresă, telefon, adresă e-mail, C.N.P., serie și număr C.I./certificat de naștere, cetățenie, 
sex, vârstă, fotografii, imagini video, conținut audio, IBAN, semnătură, grad și calificarea în sport, rezultate 
în competiții, date din avizul medical, mesaje text, mesaje pe canale on-line, imagini statice și / sau în 
mișcare - de prim plan sau ansamblu aflate în format digital și / sau imprimate. 

 

Durata prelucrării:  – datele oferite de structura sportivă vor fi prelucrate atâta timp cât activitatea sa  
      în cadrul Federației Române de Arte Marțiale va continua, sau până când se va retrage consimțământul. 

 

Drepturile structurii sportive si a membrilor săi în legătură cu datele personale:  
 - Federația Română de Arte Marțiale asigură respectarea drepturilor conferite persoanelor vizate în 
temeiul Regulamentului de protecție a Datelor Personale - G.D.P.R.: dreptul de acces la date (art. 15 alin. 1), 
dreptul la rectificare (art. 16), dreptul la ștergerea datelor (art. 17 alin. 1), dreptul la restricționarea 
prelucrării datelor (art. 18), dreptul la portabilitatea datelor (art. 20), dreptul de opoziție (art. 21).  

 

Plângeri/solicitări in legătură cu prelucrarea datelor personale: 
        În vederea exercitării drepturilor mai sus menționate, se poate adresa o cerere scrisă, datată și semnată  
        olograf, la următoarea adresa de e-mail fram_w@yahoo.com sau la sediul nostru. Federația Română de  
        Arte Marțiale va răspunde acestor solicitări fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în cel mult o lună de  
        la primirea cererii. În cazul în care este vorba de cereri complexe sau foarte numeroase, acest termen se  
        poate prelungi cu două luni. În acest caz, vă vom informa cu privire la o astfel de prelungire, în termen de o 
        lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii.  Eliberarea informațiilor solicitate se 
        efectuează în mod gratuit. În cazul în care vă vom comunica decizia de a nu lua măsuri în legătură cu  
        cererea Dvs. sau dacă răspunsul nostru nu este satisfăcător, aveți dreptul de a depune o plângere: 

 fie la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), cu sediul 
în Bd. G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, sub forma unei adrese 
scrise, la sediul instituției sau prin e-mail la adresa anspdcp@dataprotection.ro; 

 fie la instanța competentă. 
 

Pentru comunicări în legătură cu prelucrarea datelor personale, se poate contacta persoana 
desemnată de Federația Română de Arte Marțiale , ca operator de date personale, la următoarele : 

 adresa: București, sector 2, B-dul Basarabia nr. 37 - 39, Complexul Sportiv “Lia Manoliu” 

 telefon/fax: 021.317.00.73 ; e-mail: fram_w@yahoo.com 
 

Data ………………………….                                   Functia                      ………………………………………………………. 
Denumire structură sportivă                         Nume Prenume reprezentant   
………………………………………………….                   ……………………................................................................... 
 
Ștampilă ……………………………..                         Semnatură                ….…………………………………………………… 


