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FISA CLUBULUI DE FOTBAL 

 

 
 

DENUMIREA CLUBULUI DE FOTBAL______________________________________________________ 

LOCALITATEA_______________________________STR.________________________________________ 

NR_____________JUDEŢ___________________TELEFON________________________FAX____________

_________________ E-MAIL___________________________ 

 

CERTIFICAT DE IDENTITATE SPORTIVĂ_____________________________________________ 

 

 

CULORILE ECHIPAMENTULUI: 

- TRICOU______________________________ 

- CHILOT______________________________ 

- JAMBIERI____________________________ 

 

REPREZENTANŢII CLUBULUI (NUME,PRENUME,CALITATEA,TELEFON MOBIL/FIX) 

 

Presedinte: 

Delegat: 

                

Delegat: 

                

 

                

 

                

 

                

 

 

                                                  PREŞEDINTELE CLUBULUI DE FOTBAL 
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FORMULAR ANUAL DE ACTUALIZARE DATE 

SEZONUL 2020-2021 

 

 

Clubul_____________________________________________________________________________ 
                  (se va completa cu majuscule denumirea completă a clubului) 

 

cu sediul în localitatea ____________________________, str. ________________________________ 

nr.______ , judeţul_______________________________, telefon______________________________,  

Fax __________________ mobil ________________________ 

E – mail ________________________. 

Certificatul de identitate sportivă _________________________________________. 
                                                           (numărul de identificare, numărul şi data emiterii) 

Organele de conducere şi de administrare (denumirea acestora – ex: Adunarea Generală,  

Consiliul de Administrație, etc.): 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Reprezentanţii clubului  (numele şi prenumele, calitatea, telefon mobil/fix): 

Presedinte: 

Delegat: 

                

Delegat: 

                

 

                

 

                

 

                
 ( în anexă trebuie prezentate specimenele de semnătură ale reprezentanţilor clubului  ) 

 

Culorile clubului: 

Data ______________                                                                                                Semnătura autorizată, 

 

                                                                                 Ștampila 



ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL BRASOV 
B-dulEroilor nr. 19, 500030 Brasov, Tel/Fax: 0268-475240 www.frf-ajf.ro 

Cod fiscal: 6621627 Contbancar: RO77BRDE080SV05866890800 BRD Brasov 
 

 

 

 

 

 

SPECIMENELE DE SEMNĂTURĂ ALE REPREZENTANŢILOR 

CLUBULUI 

(minimum doi reprezentanți) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

(se va completa cu majuscule denumirea completă a clubului) 

 

1. _______________________________ __________________________   __________________________ 

              ( numele şi prenumele )                           ( calitatea )                                      ( semnătura ) 

 

2. _______________________________   __________________________    __________________________ 

3. _______________________________  ___________________________   __________________________ 

4. _______________________________  ___________________________   __________________________ 

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, declarăm pe proprie 

răspundere că persoanele de mai sus au dreptul să reprezinte şi să angajeze legal clubul 

______________________________________________________în relațiile cu autorităţile publice române, 
(se va completa cu majuscule denumirea completă a clubului) 

 cu Federaţia Română de Fotbal, cu alte foruri fotbalistice sau sportive, precum şi cu persoanele juridice 

sau fizice române, cu respectarea statutului şi regulamentelor clubului, a Statutului şi  

regulamentelor FRF/AJF şi a legislației în vigoare. 

 

Data ________________ 

                                                                                                                       Semnătura, 

 

                           

                                                                                                                                     Ștampila 


