
 

Datele cu caracter personal înscrise în prezentul act se înregistrează în cadrul AJF Timiș, 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. 

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE FOTBAL TIMIŞ 
COD FISCAL - 5776771 

Str. Pop de Băseşti, nr.43, Timişoara, Timiş 
Email: ajftimis@yahoo.com, ajf.timis@frf.ro, Web: www.frf-ajf.ro/timis 
Cont:  RO84BTRL03601205T68049XX – Banca Transilvania Timișoara 

Cerere de înscriere  
Sezon 2022-2023 

 

În conformitate cu dispozițiile art. 38 din Regulamentul ROAF, 

 Clubul/ Asociația ______________________________________________________________,  

cu sediul la adresa ______________________________________________________________,  

reprezentat prin _________________________________, în calitate de ___________________,  

Solicit prin prezenta înscrierea și participarea echipei de fotbal în ediția 2022/2023  

a campionatului județean Liga a  ______ și/sau Juniori U ___________________________,  

Deţine CIS (MTS sau DJTS) nr.________________/_____________ şi CUI nr. _____________  

Clubul nostru deţine în calitate de proprietar/chiriaş în folosinţă stadionul din localitatea 
___________________________________________________________________________________, 

Antrenorii echipelor, calificarea acestora, nr. carnet și data eliberării: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

Ziua de disputare a jocurilor _________________________________ Ora __________________ 

Date contact club/asociaţie sportivă: email ____________________________________________ 

 Informăm că principalele funcții de conducere administrative ale clubului sunt ocupate de: 
Președinte:________________________Tel:_________________e-mail:__________________________ 
Vicepreședinte:____________________ Tel:__________________e-mail:_________________________ 
Delegat:__________________________ Tel:_________________e-mail:__________________________ 

și se angajează ca orice modificare intervenită la nivelul funcțiilor de mai sus să fie notificată AJF în 
termen de 15 zile. 
 

Confirm că jucătorii, oficialii clubului precum și clubul ca membru afiliat se angajează să respecte și 
să aplice statutul, regulamentele și deciziile AJF/FRF/UEFA/FIFA precum și deciziile TAS. 

 
PERSOANE CARE AU DREPTUL SĂ STEA PE BANCA DE REZERVE 

Antrenor:   __________________ 
Antrenor Secund : __________________ 
Antrenor portari:  __________________ 

Asistența Medicală:  __________________ 
Maseur :  __________________ 
Delegat:   __________________ 

Confirmă că datele şi informaţiile de mai sus sunt complete şi corecte. 
Data completării,       Președinte/Vicepreședinte/Delegat 
     

 


