
3.2. LEGITIMARE 

 

Acte necesare in vederea legitimarii: 

- copie carte de identitate 

- copie certificat de naştere (pentru cei fără C.I.) 

- cerere de legitimare tip 

- fotografie tip pașaport 

- Consimțământul informat al persoanei vizate – acordul de prelucrare date (fără anexele 1 și 2)  

Aceste acte se vor trimite prin curier sau se vor depune la sediul Federației cu minim 10 zile înaintea participării la orice 

competiţie din calendarul central intern a atletului ce urmează a fi legitimat. 

Eliberarea carnetului de legitimare şi a numerelor de concurs personalizate se va face numai după prezentarea actelor mai sus 

menţionate în original, a unei fotografii color tip paşaport şi dovada achitării taxei de legitimare. 

Această procedură este obligatorie pentru orice persoana care doreste sa se legitimeze. 

Atleţi care nu au cetăţenie Română şi/sau cei care au dublă cetăţenie (valabil numai în cazul în care una din cele două cetăţenii este Română) pot 

fi legitimaţi la un membru afiliat la F.R.A. dacă nu a mai fost legitimat niciodată la alt membru al altei Federaţii Sportive Naţionale în condiţiile 

prevăzute de regulamentele I.A.A.F. si F.R.A. 

Pot fi legitimaţi şi atleţi legitimaţi la cluburi membre ale altor Federaţii Sportive Naţionale doar cu permisul/ acordul/autorizaţia în scris al 

acestuia (club şi a Federaţiei Sportive Naţionale respective) în conformitate cu regulamentele I.A.A.F. şi F.R.A.Permisul/acordul/autorizaţia 

scrisă trebuie să menţioneze obligatoriu dreptul de a concura în Romania la Campionatele Naţionale şi la Competiţiile Internaţionale Oficiale 

ex. J.O., C.M., C.E. etc. pentru F.R.A. respectiv pentru România urmând ca din momentul legitimării acesta să beneficieze de toate drepturile şi 

obligaţiile ce decurg din Statutul şi Regulamentele F.R.A. 

Un atlet nu poate avea şi nu poate concura pe teritoriul României cu două carnete de legitimare eliberate de membri ai unor Federaţii 

Sportive Naţionale afiliate la I.A.A.F. 

Ex: a) un carnet de legitimare eliberat de un membru al unei Federaţii Sportive Naţionale afiliate la I.A.A.F. şi de un membru afiliat la  

F.R.A. sau; 

b) carnete de legitimare eliberate de doi membri afiliaţi ai F.R.A. 

 

NOTA: Cluburile sportive care timp de 2 ani nu vor achita taxa de viză anuală a unui atlet, acesta va deveni atlet 

nelegitimat(inactiv) și va fi radiat din baza de date a F.R.A. Dupa achitarea taxei restante atletul va putea fi reactivat/relegitimat 

 



 

Către , 

FEDERAŢIA ROMÂNÃ DE ATLETISM 

CERERE DE LEGITIMARE 

 

Subsemnatul/a (nume şi prenume atlet)______________________________, având cetăţenia___________________________, 

nãscut/ă în anul_____luna___ziua__, localitatea________________, judeţul_________________, fiul(fiica)lui________________ şi a 

al/a_________________, rog a aproba legitimarea pentru: 

Clubul_______________________________din localitatea____________________________ 

Semnătura atlet______________________; Numar tel: __________________________ Adresa e-mail:______________________ 

 

Primul profesor/antrenor: Nume:______________prenume___________________semnãtura______________________ 

Telefon___________________   e-mail__________________________________ 

Tata: Nume:______________prenume___________________semnãtura______________________ 

Mama: Nume:______________prenume___________________semnãtura _____________________ 

Contact părinte: Numar tel:__________________________ Adresa e-mail: ____________________________ 

Subsemnatul/a,  _______________________  în  calitate  de  părinte  al  atletului  minor _______________________, sunt de acord cu 

testarea anti-doping a fiului/fiicei meu/mele, în confirmitate cu Art. C3 din Codul Mondial Anti-Doping la competițiile sportive la care 

participă_______________(semnatura parinte) 

 

 

VIZA MEDICALĂ                                                                        PREŞEDINTE/DIRECTOR, 

(semnãtura şi parafa medicului) 

 

 

Notă: Toate campurile sunt obligatorii, cu exceptia datelor părinților sportivilor majori. 



Anul nașterii: Nume și prenume sportiv: 

 
 

 

 

 
Conform cerințelor Regulamentului nr. 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a 

acestora, precum și ale Legii nr. 235/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția 

vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE ATLETISM are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai 

pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre Dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră, ori o alta persoană,   

reprezentată de dumneavoastră. 

 
 

F.R.A. prelucreaza urmatoarele categorii de date cu caracter personal ale persoanelor fizice incluse in programele F.R.A.: 

 
1. Date personale de identificare: nume, prenume, porecla, semnatura, adresa, varsta, data si locul nasterii, sex, telefon, email, CNP, seria si numar CI, 

pasaport (daca este cazul), cetatenie, nume si prenume reprezentant legal, date privind numarul contului bancar, fotografii; 

2. Date privind caracteristicile fizice, dupa caz: inaltime, greutate; 

3. Date privind starea de sanatate, dupa caz; 

4. Date privind studiile: institutii de invatamant absolvite, cursuri, diplome etc; 

5. Datele privind rezultatele obtinute de persoanele vizate la competitii, dupa caz; 

6. Date privind apartenenta la Clubul sportiv/Federatia/Scoala/Structura organizatorica de care apartine persoana vizata, dupa caz; 

7. Imagini ale dumneavoastra surprinse de sistemul de supraveghere video din cadrul F.R.A., dupa caz; 

8. Imaginile dumneavoastra de grup sau individuale, statice sau in miscare surprinsa in cadrul si in legatura cu participarea la programele F.R.A., 

dupa caz; 

 
 

Date cu caracter special ale personelor fizice incluse in programele F.R.A. 

 
F.R.A. nu prelucreaza date personale speciale care dezvaluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice, sau convingerile filozofice sau 

apartenenta la sindicate si prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice, date privind viata 

sexuala sau orientarea sexuala ale unei persoane fizice. 

F.R.A. prelucreaza date speciale ale persoanelor fizice incluse in programele F.R.A. in ce priveste starea de sanatate, in conditiile precizate la art. 

9 alin. (2) lit. a) din Regulament (i) doar in cazul in care aceste date sunt furnizate direct de catre persoana vizata, caz in care F.R.A. are obligatia 

de a obtine consimtamantul si (ii) atunci cand astfel de date ii sunt furnizate de terti, caz in care acestia se ocupa nemijlocit de 

obtinerea consimtamantului privind colectarea si transmiterea acestora catre F.R.A. 

 
 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în baza prevederilor legale aplicabile in vigoare, în scopurile descrise în anexa 1. Informații suplimentare 

pot fi prelucrate în contextul unui raport contractual sau comunicate în mod voluntar de către dvs, cum ar fi: instrucțiuni acordate, plăți efectuate, informații 

privind orice chestiuni juridice, status familial etc. 

Prelucrăm datele dumneavoastră pentru a executa serviciile înscrise în programul F.R.A. în cele mai bune condiții și la cele mai înalte standarde. În cazul 

dumneavoastră, temeiul prelucrării este constituit de contractul pe care l-ați încheiat cu noi având ca obiect serviciile înscrise în programele F.R.A.. 

Datele dumneavoastră pot fi folosite de noi și în scop de marketing, pentru a vă ține la curent cu produsele sau serviciile noastre, prin email sau telefonic, 

dar și pentru a asigura îmbunătățirea continuă a serviciilor pe care le oferim. În situația în care ați fost de acord ca datele dumneavoastră personale să fie 

prelucrate în scop de marketing, vă comunicăm că selectăm și analizăm datele cu caracter personal - de exemplu, nume, prenume, data nașterii, adresa, 

adresa e-mail, telefon, date despre familie, date contractuale - inclusiv pentru a crea profiluri pentru competiții și selecții. Acest consimțământ poate fi 

retras oricând, respectiv vă puteți opune oricând prelucrării datelor furnizate în acest scop. 

Datele colectate aferente prezentei declaraţii de consimţământ sunt accesate, folosite si stocate în sistem informatic integrat, prin semnătură electronică, 

cu asigurarea adecvată a securităţii si confidenţialităţii operaţiunilor de prelucrare. Datele solicitate sunt necesare la inregistrarea si procesarea 

informaţiilor referitoare la serviciile incluse în programele F.R.A.. Refuzul Dumneavoastră determina imposibilitatea oferirii serviciului solicitat. 

Stocarea datelor se va face numai pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor de mai sus, la care se adaugă 3 ani 

reprezentând termenul general de prescripţie al unei eventuale acţiuni în justiţie, iar pe perioade mai lungi pot fi prelucrate pentru scopuri de arhivare în 

interes public ori în scopuri statistice. 

Informaţiile inregistrate sunt destinate utilizării de către operator si sunt comunicate destinatarilor din Anexa 2 precum si organismelor autorizate prin lege 

in acest sens. 
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CONSIMȚĂMÂNTUL INFORMAT AL PERSOANEI VIZATE 

ACORD PRELUCRARE DATE 
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Semnătura sportivului: 

Numele complet al antrenorului: 

Semnatura antrenorului: Semnatura reprezentantului (-ei) (părinte/ tutore): 

Numele complet al reprezentantului (-ei) (părinte/ tutore): 

Conform Regulamentului nr. 679/2016, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de rectificare, dreptul la restricţionarea prelucrării, 

dreptul la opoziţie faţă de procesul decizional individual automatizat, dreptul la portabilitatea datelor şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi 

dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea acestora, datele fiind arhivate conform Nomenclatorului 

Arhivistic aprobat de Arhivele Naţionale. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail 

iordache.ana@fra.ro 

Sub anumite rezerve legale vă puteți retrage consimțământul oricând si totodată puteți solicita orice informații 

suplimentare referitoare la datele tale, contactându-ne la sediul sau adresa de email indicate în prezentul. 

Informații detaliate privind drepturile dvs și modul de exercitare, precum și modul de prelucrare a datelor dvs personale le regăsiți în Informarea anexă. 

 
Prin prezenta vă facem cunoscut ca datele Dumneavoastră pot fi transferate in scopuri statistice, sau pentru arhivare conform Nomenclatorului Arhivistic 

aprobat de Arhivele Naţionale. 

 
 
 

Acord specific pentru utilizarea datelor cu caracter personal 

 
Sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie utilizate în scopurile de mai jos: 

 
 
 

Informații despre produse, servicii și evenimente, studii de piată și asigurarea/îmbunătățirea calității 

 
Poștă Telefon / SMS E-mail Nu doresc să fiu contactat 

 
 
 

Apel/ si/sau mesaj de reamintire 

 
Poștă Telefon / SMS E-mail Nu doresc să fiu contactat 

 

 

 
 
 

Dacă persoana vizată nu poate face o declarație și/sau nu poate semna în nume propriu, vă rugăm să ne furnizați motivul precum și 

identitatea reprezentantului: 

 
Minor Adult care nu își poate manifesta voința Altele (împuternicirea antrenorului): __________________________ 

 

 

mailto:iordache.ana@fra.ro
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Mai jos puteți găsi informații suplimentare despre scopurile prelucrării datelor dumneavoastră personale. 
 

Scopuri prelucrare date de către FEDERATIA ROMANA DE ATLETISM 

Departament Tipul de date prelucrate Scopul prelucrării datelor 

 
 
Contabilitate 

Număr de telefon emitere facturi 

E-mail încasări 

CNP deconturi 

CI plăți 

 
 
 
 
 
 

 
Competiții 

Număr de telefon legitimare 

E-mail acordarea de premii obtinute la diferite competitii sau activitati sportive 

serie si numar CI/pasaport acordarea unor burse de solidaritate olimpica 

adresa finantarea in baza unor Contracte a altor activitati sportive desfasurate sub egida F.R.A. 

CNP înscriere competiții 

stare civilă alcătuire clasamente 

adresa corespondență selecție loturi naționale 

imagini foto/video promovare mass media 

 

 
arhiva rezultate 

deplasare loturi naționale 

cantonamente loturi naționale 

planuri de pregatire sportivă 

alcătuirea bazei date sportivi și antrenori 

arhive și statistici sportive și competiționale 

 
 
Casierie 

serie si numar CI/pasaport emitere facturi 

CNP încasări 

adresa 
plăți 

deconturi 

 
 
 

Medical 

serie si numar CI gestionarea situatiilor medicale 

CNP teste antidoping 

adresa confirmare de primire a unor documente medicale 

numar telefon informativ 

E-mail  

Istoric medical/fisa 

medicala 

 

 

 
Administrație 

serie si numar CI confirmare de primire a unor bunuri/produse 

CNP confirmare de primire a unor documente 

adresa expediere facturi, documente, deconturi, bilete de transport 

numar telefon informativ 

E-mail  

 
 
 

Juridic 

număr telefon  
 

 
încheiere acte juridice: antecontract, contract de activitate sporivă, promisiuni bilaterale, acte adiționale, 

etc. 

E-mail 

serie și număr CI / pasaport 

adresa 

CNP 

stare civilă 

adresa corespondență 

Anexa 1 
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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. Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri dintre cele menționate în Anexa 1 putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal uneia sau mai 

multora dintre următoarele categorii de destinatari: 

 

 
Listă împuterniciți transfer date de către FEDERATIA ROMANA DE ATLETISM 

 

Tipul de serviciu furnizat 
Persoana vizată  

Nivelul măsurilor de securitate 
Sportiv / antrenor 

Autoritati care ne solicita datele dvs. in temeiul legii DA Înalt 

Comitetul Internațional Olimpic DA Înalt 

Ministerul Tineretului și Sportului DA Înalt 

Ministerul Educației Naționale DA Înalt 

Ministerul Sănătății DA Înalt 

Federațiile Sportive Naționale și Internaționale DA Înalt 

Agenția Națională de Administrare Fiscală DA Înalt 

Comitetul Olimpic Sportiv Român DA Înalt 

Cluburile Sportive DA Înalt 

Sponsori DA Înalt 

Furnizori de servicii și sisteme IT DA Înalt 

Partenerii contractuali (consultanți, contabili, experți contabili, auditori) DA Înalt 

Agenții de turism DA Înalt 

Unități de cazare DA Înalt 

Ambasade DA Înalt 

Consulate DA Înalt 

Avocați DA Înalt 

Notari DA Înalt 

Servicii de curierat DA Înalt 

 

Anexa 2 


