
 Nr. AJF Dâmbovița:  

Prin completarea prezentei cereri, declar că am luat la cunoștință că informațiile jucătorilor, antrenorilor și a tuturor membrilor 

clubului nostru, vor fi prelucrate conform Regulamentului European nr. 679.2016 privind protecția datelor cu caracter personal. 

 
CERERE 

ASIMILARE NOU LEGITIMAT (A.N.L.) 
Nr. Carnet / Licență:______________ 

 

Asociația Sportivă/Clubul Sportiv ____________________________________________ cu sediul în 

localitatea ____________________________, prin prezenta solicităm legitimarea, prin asimilare, a 

jucătorului ______________________________________născut în anul ________luna ________   

ziua ______, în localitatea ___________________________, jud. ___________________, având   

CNP _________________________, fiul lui ______________________ și _____________________ 

domiciliat în localitatea _______________________, str. _____________________, nr. _____          

jud. _______________________. 

Jucătorul se află în una din următoarele situații: 

1. Nu a participat la nici un joc oficial, începând cu anul _______________; 

2. Este jucător disponibilizat ca urmare a încetării afilierii Aociației Sportive / 

ClubuluiSportiv _____________________________________________ din localitatea 

____________________________ la FRF / AJF; 

3. Jucătorul a fost legitimat la Asociația Sportivă/Clubul Sportiv ____________________ 

din localitatea ___________________, care s-a retras din campionat / a fost exclus(ă) 

din activitate. În această situație jucătorul se va putea legitima la un alt club, cu excepția 

ultimelor 6 etape ale campionatului. 

4. Ca urmare a Hotărârii Comisiei pentru Statutul și Transferul Jucătorului, a A.J.F. 

Dâmbovița, nr. _______ din data de ______________ .  

5. A terminat junioratul, iar ultimul club la care a fost legitimat este exclusiv de copii și 

juniori. A terminat junioratul la Clubul: ____________________________________. 

În scopul asimilării ca nou legitimat, anexăm următoarele acte:  

a). Două fotografii identice și recente; 

b). Chitanța prin care s-a achitat taxa de legitimare; 

c). Certificatul de naștere, în copie (pentru cei care nu au împlinit 14 ani); 

d). Cartea de Identitate (pentru cei care au împlinit 14 ani), în copie; 

e). Încuviințare scrisă dată de unul dintre părinți ( numai pentru minorii sub 15 ani).                

 

Sunt de acord cu cererea fiului meu: 
              (numele, prenumele și semnătura părintelui) 

  Data: _______________ 

            Semnătura jucătorului, 

         _______________________ 

ACORDUL CLUBULUI 
De acord cu legitimarea, 

     Președinte Club / Asociație, 
 (numele, prenumele, semnătura, ștampila) 

 


