
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 ANUAL DE ACTUALIZARE DATE 

2023 
 
 

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

 

cu sediul în localitatea __________________, str. _____________________ 

 

nr.____ , telefon:_______________, Cod de înregistrare fiscală: _____________ 

 

E – mail de corespondență (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 echipamentului de joc, la fiecare categorie în parte: 

 

Competiția: ............ 

Acasă: tricou...............................șort.....................................jambiere..................... 

Deplasare: tricou............................șort..................................jambiere..................... 

Rezervă: tricou..............................șort...................................jambiere..................... 

* Un club care participă în mai multe competiții va completa într-o anexă culorile 

echipamentului la fiecare categorie. 

Ne disputăm jocurile de acasă, pe stadionul ........................., din localitatea.................................., aflat în 

proprietatea................................................ . Un club care participă în mai multe competiții, pe terenuri 

diferite, va completa o anexă unde va specifica stadionul pentru fiecare categorie în parte. 

Stadionul de rezervă este: .............................................................................................................................. 

Data: ______________ Semnătura autorizată, 

    Nume și prenume 
 
 

Ștampila



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. 
 

 

 

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 Alba, 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 Alba şi a legislației în vigoare. 
 
 
 

 

Data: ______________ Semnătura autorizată, 
 
 

    Nume și prenume 
 
 
 

Ștampila 


