
Nr. ieșire ............................. Nr. înregistrare F.R. Baschet 

…………………… din ....../......./........... …………………… din ....../......./........... 

 

 

CERERE DE PRELUNGIRE OMOLOGARE  

BAZĂ SPORTIVĂ 

în ramura sportivă Baschet 

 
Proprietar  / Administrator delegat  al bazei sportive ......................................................................., omologată și 

înregistrată în Registrul de omologări al FRB cu seria ........ și nr. ........................., situată în strada 

............................................ ..................................... nr. ...... cod poștal ...................... nr. telefon .................................  nr. 

fax ........................... adresă e-mail ............................................................................................................... reprezen tat 

legal prin dl/dna ........................................................................................, legitimat prin CI sau Pașaport: seria ........ nr. 

................, solicit prelungirea omologării pentru: 

1. NIVEL   1  

Clasificare    A    B   C   D 

2. NIVEL   2  

Clasificare    A    B   C   D 

3. NIVEL   3  

Clasificare    A    B   C   D 

4. NIVEL   4  

Clasificare    A    B   C   D 

al bazei sportive pentru spațiul închis  sau în aer liber  verificate și omologate reprezentând .................................... 

............................................................. având ca destinație activități competiționale oficiale în ramura sportivă Baschet, 

pentru perioada ........................ - ...................... (maxim 3 ani). 
 

Depun ca anexă la prezenta solicitare:  

1. Dovada achitării taxei de omologare în sumă de ________ lei (în copie) în contul RO07BTRLRONCRT0347551501, 

în conformitate cu taxele prevăzute în ROBSB pentru Nivel 1 și/sau Nivel 2 – tip A, B, C aprobat în data de 25.11.2022 

de către Consiliul Director al FR Baschet.  

2. Fișa bazei sportive prevăzută în ROBSB la art. 5.1. lit. a).  

3. Delegarea / împuternicirea (după caz). 

 

Înțeleg să asigur costurile reprezentantului FR Baschet în conformitate cu prevederile art. 11.7 din RGOC, care vor fi 

suportate integral de către mine în calitate de proprietar sau de beneficiar, pentru fiecare spațiu pentru care solicit 

omologarea. 
*Sunt de acord ca datele cu caracter personal, furnizate prin prezentul document, să poată fi utilizate și prelucrate de către FR Baschet în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare. 
 

Proprietar  / Administrator delegat  

prin Reprezentant legal, 

Nume și prenume: _________________________________________ 

Semnătura și ștampila (după caz) 

 

 

Contrasemnează beneficiar (după caz), 

Denumire structură sportivă: _________________________________________________________ 

Nume și prenume: _________________________________________ 

Semnătura și ștampila (după caz) 

 

 

Data ___/___/__________ 


