
CĂTRE AJF BIHOR 

COMISIA DE STATUTE ŞI REGULAMENTE 

 
 

 Subsemnatul* .................................................................................., 

domiciliat în ........................................................, posesor CI seria ......, nr 

......................., jucător de fotbal la echipa 

................................................................................... rog comisia să mă declare 

jucător liber transferabil pe motiv că în sezonul ........................ am evoluat în 

mai puțin de 25 la sută din jocurile oficiale susținute de echipa mai sus 

menționată.  

Anexez copia chitantei de plată pentru taxa de comisie.  

 Vă mulţumesc.  

 

 

Data       Semnătura 

 
* Datele cu caracter personal înscrise în prezentul act se înregistrează în cadrul AJF Bihor, în conformitate cu dispozițiile legale privind 

activitatea/atribuțiile/funcțiile asociatiei, și se prelucrează cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, conform art 4 punctul 2 din regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al 

Consiliului Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter  personal și privind libera circulație a 

acestor date. 

 

 

 

 

 

 

 

CĂTRE AJF BIHOR 

COMISIA DE STATUTE ŞI REGULAMENTE 

 
 

 Subsemnatul* .................................................................................., 

domiciliat în ........................................................, posesor CI seria ......, nr 

......................., jucător de fotbal la echipa 

................................................................................... rog comisia să constate 

încetarea, de comun acord, a raporturilor contractuale între mine şi clubul mai 

sus menţionat începând din data de ........................., totodată să mă declare 

jucător liber transferabil.  

Anexez copia chitantei de plată pentru taxa de comisie.  

 Vă mulţumesc.  

 

 

Data       Semnătura 

* Datele cu caracter personal înscrise în prezentul act se înregistrează în cadrul AJF Bihor, în conformitate cu dispozițiile legale privind 

activitatea/atribuțiile/funcțiile asociatiei, și se prelucrează cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, conform art 4 punctul 2 din regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al 

Consiliului Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter  personal și privind libera circulație a 

acestor date. 


