
ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL ALBA 
510129 Alba Iulia – România Septimius Severus 38A Tel. +40 258 212 755 fax +40 258 810 227 

CIF – 7967204 IBAN BCR: RO03 RNCB 0003 0377 8412 0001 

site: www.ajfalba.ro e-mail: office@ajfalba.ro 

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 DE ÎNSCRIERE ÎN COMPETIȚII 

Sezonul 2022-2023 
 

CS/ AS ...................................................................................................................................... 

Având în structura de conducere următoarele persoane:  

1. ……………………………………..(funcția)………………………(tel)………………….. 

2. ……………………………………..(funcția)………………………(tel)………………….. 

 
Vă comunicăm faptul că ne vom înscrie în următoarele competiții: 
(Se vor bifa cu X competițiile unde participați) 

 

 Competiția Observații 

 LIGA 4  

 LIGA 5  

 JUNIORI U 19 (n. 2004)  

 CUPA ROMÂNIEI U 19  

 JUNIORI U 17 (n. 2006)  

 JUNIORI U 16 (n. 2007)  

 JUNIORI U 15 (n. 2008)  

 JUNIORI U 14 (n. 2009)  

 JUNIORI U 13 (n. 2010)  

 JUNIORI U 12 (n. 2011)  

 JUNIORI U 11 (n. 2012)  

 JUNIORI U 10 (n. 2013)  

 JUNIORI U 9 (n. 2014)  

 JUNIORI U 8 (n. 2015) - Campionatul Speranțelor (Decembrie) 

 Interliga Națională (n. 2013-2016) - U10 - U7 

 Fotbal în sală - Ianuarie - Februarie 

 

 Menționăm că vom disputa jocurile oficiale de acasă pe terenul …………………………… 

din localitatea………………………………., iar terenul de rezervă este ................................. , 

din localitatea…………………………………… 
 Completați numele și prenumele, nr. licenței și anul în care expiră cardul antrenorului 

echipei, cu nr. de contract înregistrat la AFJ Alba (a tuturor antrenorilor, dacă este 

cazul). ………………………………………………......................................................... 
 

E-mail de contact: …………………………………….. Semnătură președinte 

obligatoriu L.S. 

http://www.ajfalba.ro/


ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL ALBA 
510129 Alba Iulia – România Septimius Severus 38A Tel. +40 258 212 755 fax +40 258 810 227 

CIF – 7967204 IBAN BCR: RO03 RNCB 0003 0377 8412 0001 

site: www.ajfalba.ro e-mail: office@ajfalba.ro 

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. 

 

 

 

 

 

 

DECLARAȚIE 
 
 
 

CS/AS  reprezentat   legal   prin   : 

  , în calitate de , declară următoarele: 

 
 

1. Declar pe proprie răspundere să respectăm statutul, regulamentele, directivele și deciziile FIFA,  
UEFA, FRF, AJF Alba și a comisiilor jurisdicționale, atât clubul/asociația cât și membrii, oficialii și  
jucătorii clubului nostru. 

2. Declar pe propria răspundere să respectăm Legile Jocului, în viguare, elaborate de IFAB. 
3. Declar 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. Declar pe propria răspundere a ne obliga să disputam toate jocurile de pe teren propriu pe 

teritoriul Romaniei. 
5. Declar pe propria raspundere ca asociatia/clubul este situat pe teritoriul Romaniei. 
6. Declar pe propria raspundere ca structura juridica a clubului/asociatiei poate lua decizii 

independent de orice entitate externa. 
7. Declar pe propria raspundere sa organizam sau sa participam la jocuri sau turnee amicale doar cu 

acordul AJF Alba. 
8. Declar pe propria raspundere sa respectam principiul loialitatii, integritatii si sportivitatii ca o 

expresie de fair – play. 
9. Declar 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 Alba, 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. 

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

11. 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. 

 
 
 
 
 
 

Data Semnătura autorizată 
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