
  

Prin completarea prezentului formular, declar că am luat la cunoștință că informațiile vor fi prelucrate conform Regulamentului  European  
nr. 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal. 

 

 

FORMULAR ÎNSCRIERE ÎN COMPETIȚII 
Sezonul 2022 – 2023 

 
 

CS/ AS _______________________________________________________________________ 
 

Având în structura de conducere următoarele persoane: 
  
1. ____________________________ (funcția) ___________________ (tel) ________________ 

2. ____________________________ (funcția) ___________________ (tel) ________________ 

3. ____________________________ (funcția) ___________________ (tel) ________________ 

• Vă comunicăm faptul că pentru sezonul competițional 2022 – 2023, ne vom înscrie în 
următoarele competiții: 
 
 

 
LIGA 4 

 

 
LIGA 5 

 

 
LIGA 6 

 

 
CUPA ROMÂNIEI 

 

 
JUNIORI U19 (2004-2005) 

 

 
JUNIORI U17 (2006-2007) 

 

 
JUNIORI U15 (2008-2009) 

 

 
JUNIORI U13 (2010-2011) 

 

 
JUNIORI U11 (2012) 

 

 
JUNIORI U10 (2013) 

 

 
JUNIORI U9 (2014) 

 

 

• Menționăm că vom disputa jocurile oficiale de acasă pe terenul ________________________ 

din localitatea __________________________________, având în acest sens acordul 

deținătorului bazei sportive a cărei copie o anexăm prezentei. 

• E-mail: ________________________________________ 

                                        (obligatoriu)                                                       Semnătură președinte, 

             

 

                                                                                                                             L.S. 

 



 

 
        

 
ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL DÂMBOVIȚA 

___________________________________________________ 
 

 

FORMULAR ANUAL DE ACTUALIZARE DATE 
SEZONUL 2022 – 2023 

 
 

________________________________________________________________ 
(se va completa cu majuscule denumirea completă a clubului/asociației sportive) 

 

cu sediul în localitatea ______________________, str. _____________________ 

 

nr. _____, telefon fix: ____________________, Fax _______________________ 
 

E – mail (obligatoriu) ________________________________________________ 
 

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

 

Reprezentanţii clubului/asociației sportive (numele şi prenumele, calitatea, telefon): 
 

1___________________________________________________________________________ 
 

2___________________________________________________________________________ 
 

3___________________________________________________________________________ 
 

4___________________________________________________________________________  
                      (în anexa 1 trebuie prezentate specimenele de semnătură ale reprezentanţilor clubului) 

 

Culorile clubului: _________________________________________________ 
Anexex prezentei următoarele: 

a) Copie după ultima formă a Actului constitutiv si Statutului asociației/clubului 
b) Copie după Certificatul de Identitate Sportivă 

 

Data: ______________ Semnătura autorizată, 

                                                                                                         Ștampilă



 

 

ANEXA 1 
 

SPECIMENELE DE SEMNĂTURĂ ALE REPREZENTANŢILOR 
CLUBULUI / ASOCIAȚIEI SPORTIVE (minimum doi reprezentanți) 

 

____________________________________________________________  
(se va completa cu majuscule denumirea completă a clubului/ asociației sportive) 

 

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/asociația sportivă: 

 
______________________________________________________, în relațiile 

(se va completa cu majuscule denumirea completă a clubului/asociației sportive) 
 

cu Asociația Județeană de Fotbal Dâmbovița, cu alte foruri fotbalistice sau 
sportive, precum şi cu persoanele juridice sau fizice române şi străine, cu 
respectarea statutului şi regulamentelor clubului, a Statutului şi 
regulamentelor AJF Dâmbovița şi a legislației în vigoare. 

 
 
 

 

Data: _____________ Semnătura autorizată, 
 
 
 
 

 

Ștampila 
 



 

 

 
DECLARAȚIE 

 
 

CS/AS _____________________________________________________________    

reprezentat legal prin: ________________________________________, în calitate 

de ______________________, declară următoarele: 

 
 
1. Declarăm pe proprie răspundere să respectăm statutul, regulamentele, directivele și 

deciziile FIFA, UEFA, FRF, AJF Dâmbovița și a comisiilor jurisdicționale, atât 
clubul/asociația cât și membrii, oficialii și jucătorii clubului nostru. 

2. Declarăm pe propria răspundere să respectăm Legile Jocului, în vigoare, elaborate de 
IFAB. 

3. Declarăm pe propria răspundere să respectăm autoritatea Tribunalului Arbitral al FRF 
(dacă este cazul) și a Tribunalului Arbitral al Sportului de la Lausanne, conform Statutului 
FRF. 

4. Declarăm pe propria raspundere că vom organiza sau participa la jocuri sau turnee 
amicale doar cu acordul AJF Dâmbovița. 

5. Declarăm pe propria răspundere să respectam principiul loialitatii, integritatii si 
sportivitatii ca o expresie de fair – play. 

6. Declarăm pe propria răspundere că ne asumam obligația de a înainta, în ultima instanța, 
orice litigiu cu caracter județean apărut ca urmare sau în legătură cu punerea în aplicare 
a Statutului sau a regulamentelor AJF Dâmbovița, Comisiei de Recurs a FRF, pentru 
solutionarea de maniera irevocabila a litigiului, fara a recurge la instanțele judecătorești, 
excepție făcând cazul în care legislația română, aplicabilă de la caz la caz, interzice în mod 
expres acest lucru. 

7. Declarăm pe propria răspundere să respectăm orice alte îndatoriri care ne revin în 
conformitate cu dispozițiile statutului si regulamentelor AJF Dâmbovița, FRF, UEFA, FIFA. 

8. Structura sportivă este situată şi înregistrată în judeţul Dâmbovița sau are sediul social 
secundar sau punct de lucru în judeţul Dâmbovița;  

9.  Ne obligăm să jucăm toate meciurile oficiale de pe teren propriu în judeţul Dâmbovița;  
10.  Garantăm faptul că putem lua decizii independent de orice entitate externă;  
11.  Ne angajăm să înaintăm o listă cu oficialii cu drept de semnătură, împuterniciţi să încheie 

contracte producând efecte juridice faţă de terţi;  
12. Ne angajăm să înaintăm o copie a procesului verbal şi/sau a hotărârii ultimei adunări 

generale, ori de căte ori va fi cazul. 
13. Declar pe proprie răspundere că sunt de acord ca drepturile de imagine ale competițiilor 

organizate de AJF Dâmbovița, să revină în totalitate forului organizator (transmisii în 
direct ale meciurilor oficiale, imagini statice și în mișcare din timpul competițiilor, 
folosirea insemnelor oficiale ale organizatorului și ale competiției, etc).  

14. Am luat la cunoștință și suntem de acord ca informațiile jucătorilor, antrenorilor și a 
tuturor membrilor clubului nostru, vor fi prelucrate conform Regulamentului European 
nr. 679.2016 privind protecția datelor cu caracter personal. 

 
 
                                 Data,                                   Semnătura autorizată, 
                                                                                                                                         
                                                                                         Ștampila 



 

CĂTRE, 
ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL DÂMBOVIȚA 

 

 

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință faptul că Primăria 
Comunei/Orașului ________________________________________, susține 
cheltuielile cu privire la înscrierea, participarea și activitatea competițională în 
raport cu AJF Dâmbovița, pentru echipa/echipele de fotbal care își au sediul 
social pe raza unității noastre administrativ teritoriale, după cum urmează: 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________ 

 

• Acest document este valabil pentru întreg sezonul 2022/2023. 

• Prin urmare, ne asumăm plata facturilor emise de AJF Dâmbovița. 

Datele de facturare sunt următoarele: 

UAT ____________________________________________ 

CUI/CIF _________________________________________ 

CONT ___________________________________________ 

 

 

PRIMAR, 

 

L.S. 



 

CĂTRE, 
ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL DÂMBOVIȚA 

 

 

Prin prezenta, _____________________________________________, 

în calitate de proprietar al terenului/reprezentant legal al proprietarului 

terenului de fotbal situat în localitatea _____________________________, 

comuna _____________________________, din județul Dâmbovița, vă 

aducem la cunoștință faptul că ne dăm explicit acordul ca echipa de fotbal 

_______________________________________________________________ 

să își desfășoare jocurile considerate pe teren propriu pe terenul mai sus 

menționat. 

• Subsemnatul, declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 

326 din Cod Penal, privind falsul în declarații, că sunt proprietarul / 

reprezentant legal al proprietarului terenului mai sus menționat. 

• Acest document este valabil pentru întreg sezonul 2022/2023. 

 

NUMELE ȘI PRENUMELE 

PROPRIETAR/REPREZENTANT LEGAL PROPRIETAR TEREN, 

 

L.S. 


