
 

 

 
FEDERAŢIA ROMANA DE LUPTE 

NR. 1786 /23.12.2020 
 

 
 Date privind federaţia sportivă naţională 

 1. Date privind federaţia sportivă naţională 

1.Denumirea federaţiei sportive naţionale FEDERATIA ROMANA DE LUPTE 

2. Adresa : STR. VASILE CONTA, NR. 16, SECTOR 2, BUCURESTI 

3. Numărul certificatului de identitate sportivă : 0001794 

4. Cont nr. RO97 RNCB 0285 0084 1599 0001 deschis la Banca BANCA 

COMERCIALA ROMANA –  SUCURSALA UNIC.  

5. Codul fiscal : 4204143 

6. Alte date de identificare : 

  Telefon : 021 3172141, 021 3172722 ;  Fax : 021 3172722 

  E-mail :rou@unitedworldwrestling.org Web : www.frl.ro 

 

 Obiective de performanţă 

 Obiective de performanţă estimate pentru JO/JP de vară – Tokyo 2020 

sau : 

  - nr. estimat de sportivi calificaţi :5 

  - rezultate (medalii, puncte, alte locuri) estimate :1 medalie;1 loc 

V-X 

 Obiective de performanţă estimate pentru campionate mondiale, în anul 

2021: 

 - seniori – nr. total medalii           1, din care : medalii de aur- 

 - tineret,juniori – nr. total medalii 2, din care : medalii de aur- 

 

 Obiective de performanţă estimate pentru campionate europene, în anul 

2021: 

 - seniori – nr. total medalii          2, din care : medalii de aur - 

 - tineret,juniori – nr. total medalii 4, din care : medalii de aur - 

  

Resursele umane ale federaţiei pentru realizarea acţiunilor/activităţilor din 

cadrul programelor 

 Posturi personal salariat, total   20, din care 

 Personal de conducere  2 

 Personal de execuţie  18 

Bunuri şi servicii necesare desfăşurării programului 

   

Materiale sportive şi echipament sportiv, necesare derulării acţiunilor/activităţilor 

din cadrul programului, conform anexei nr.4 la prezenta cerere de finanţare 



 

 

Control doping  

Congrese, conferinţe internaţionale şi altele asemenea : 

1.CONGRES UWW  

 Perioada de desfăşurare 

 29.04-02.05.2021 

 Nr. zile de deplasare: 6 

 Locul de desfăşurare:BULGARIA-SOFIA 

 Nr. total componenţi ai delegaţiei României 2 

 Scopul acţiunii: Informare 

 Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane)       12 

2.CONGRES UWW  

 Perioada de desfăşurare 

 MAI 2021 

 Nr. zile de deplasare: 6 

 Locul de desfăşurare:POLONIA-KATOWICE 

 Nr. total componenţi ai delegaţiei României 2 

 Scopul acţiunii: Informare 

 Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane)       12 

 

Cursuri de perfecţionare a antrenorilor : 

1.Cursuri de formare şi perfecţionare a antrenorilor 

                   Perioada de desfăşurare:26-28.03.2021 

  Locul de desfăşurare:BUCURESTI 

  Nr. participanţi :150 

 2.Cursuri de formare şi perfecţionare a antrenorilor 

Perioada de desfăşurare:25-27.06.2021 

  Locul de desfăşurare:CONSTANTA 

  Nr. participanţi :150 

  3.Cursuri de formare şi perfecţionare a antrenorilor 

Perioada de desfăşurare:30.08-01.09.2021 

  Locul de desfăşurare:CONSTANTA 

 Nr. participanţi :150 

Activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii pentru juniori mic 



 

 

Activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii pentru copii sub 9 

ani   

Indemnizaţii sportive pentru juniori I şi tineret pe perioada pregătirii 

centralizate 

   D E C L A R A Ţ I E 

 Subsemnaţii PIRCALABU RAZVAN-presedinte , GRIGORE ALIN-secretar general 

si PATRASCOIU DANIELA-contabil sef, reprezentanţi legali ai Federaţiei Romane de 

Lupte,declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Noul Cod 

Penal cu privire la falsul în declaraţii, că federaţia pe care o reprezentăm îndeplineşte 

condiţiile prevăzute de Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 1573/18.12 privind 

aprobarea metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale în anul 2021, 

respectiv : 

 1. Este structură sportivă recunoscută în condiţiile legii. 

 2. Informaţiile furnizate Ministerului Tineretului şi Sportului în vederea obţinerii 

finanţării sunt veridice. 

 3. Federaţia nu se află în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, ale 

actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii. 

 4. Federaţia are afiliate, în condiţiile legii, la data de 23.12.2020(data depunerii 

cererii de finanţare) un număr de 192 structuri sportive. 

 5. Federaţia se obligă să participe cu o contribuţie financiară proprie de minimum 

10% din valoarea totală a finanţării. 

 6. Federaţia nu este în situaţia unei proceduri de insolvenţă sau lichidare, sau 

nu se află în stare de insolvenţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 7. Federaţia sportivă naţională nu are obligaţii de plată din anii 2018-2020 la 

Ministerul Tineretului şi Sportului si  unităţile subordonate acestuia.  

 8. Federaţia sportivă naţională nu are debite faţă de persoane fizice sau juridice 

stabilite prin hotărâri judecătoreşti şi/sau titluri executorii la momentul depunerii 

cererii de finanţare.  

 9. Reprezentantul legal al federaţiei sportive naţionale nu a fost condamnat 

pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau 

luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals sau deturnare de fonduri. 

 10. Ultimele modificări aduse statutelor, actelor constitutive, respectiv organelor 

de conducere ale federaţiei sportive naţionale au fost efectuate cu avizul expres al 

Ministerului Tineretului şi Sportului în condiţiile legii. 

 11. Federaţia sportivă naţională va respecta prevederile legale în vigoare 

referitoare la salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

 Reprezentanţi legali, 

  

PREŞEDINTE,  SECRETAR GENERAL, CONTABIL ŞEF 

 PIRCALABU RAZVAN GRIGORE ALIN         PATRASCOIU DANIELA 


