
 

 

FORMULAR ANUAL DE ACTUALIZARE DATE 

SEZONUL 2015-2016 

Clubul_____________________________________________ 
(se va completa cu majuscule denumirea completă a clubului) 

 

cu sediul în localitatea__________________,str.____________ 

nr.______ , judeţul _________________, telefon____________,  

Fax __________________ mobil________________________ 

E –mail ________________________ 

. 

Certificatul de identitate sportivă________________________ 
                                                     (numărul de identificare,numărul şi data emiterii) 

Organele de conducere şi de administrare 
(denumirea acestora–ex: Adunarea Generală, Consiliul de Administrație, etc.): 

____________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

Reprezentanţii clubului 
 (numele şi prenumele, calitatea, telefon mobil/fix): 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
( în anexă trebuieprezentate specimenele de semnătură ale reprezenta nţilor clubului) 

Culorile clubului:Data ______________Semnătura autorizată, 

 

                                                                ____________________ 

 

 

 

                                                                         Ștampila 

 

 



 

Anexa 1 
SPECIMENELE DE SEMNĂTURĂ ALE REPREZENTANŢILOR 

CLUBULUI 
(minimum doi reprezentanți) 

____________________________________________________

____________________________________________________ 
(se va completa cu majuscule denumirea completă a clubului) 

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 

__________________________________________în relațiile 

(se va completa cu majuscule denumirea completăa clubului) 

cu autorităţile publice române, cu Federaţia Română de Fotbal, 

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 FRF şi a  

legislațieiîn vigoare. 

                                                            Data ________________ 

 

Semnătura,___________________Ștampila_________________ 

 

Anexăm extras de la Registrul Comerțului/ Judecătorie (după 

caz) din care rezultă structura organelor de 

conducere,acționariat, persoanele cu drept de semnătură, 

eventuale modificări survenite, stare entitate juridica, mențiuni. 

In cazul Cluburilor Sportive fara personalitate juridica (CIS 

de la DJST Vrancea) se va anexa declaratie notariala de 

asumare a raspunderilor fata de AJF Vrancea 

 



 

 

 

Contract de participare la competiţii sportive 

 

Nr.  ____ din __.__.2015                        

                       

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

1.1. Clubul Sportiv   ........................................., cu sediul social în .........................., 

(localitatea) str. ............................................. nr. ....................., bloc ..........., scara ..........., 

etaj  ......., ap. ........., sector/judeţ ............................., înregistrat la Oficiul Registrului 

Comerţului ..................................., având codul unic de înregistrare ......................................, 

şi contul nr. ………………………….............................., deschis la ................................, 

telefon .....................,   fax ...................., reprezentată de ......................................................, cu 

funcţia de ............................, în calitate de participant, pe de o parte, şi 

1.2. Asociaţia Judeţeană de Fotbal Vrancea, cu sediul în Focşani, str. B-dul Unirii nr.12, 

judeţul Vrancea, având cod fiscal nr. 4410577, din 30.07.2003, şi contul IBAN nr. RO17 

RNCB 0267 0364 2928 0001 - deschis la Banca Comercială Română filiala Focşani, 

reprezentată   de Dumitru Dănuţ, cu funcţia de preşedinte, în calitate de organizator, pe de alta 

parte, au convenit să încheie prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze: 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1. Obiectul contractului îl reprezintă participarea la Campionatul Judeţean de Fotbal –  ediţia 

2015 - 2016 

III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

3.1. Organizatorul se angajează să organizeze competiţia  „Campionatul Judeţean de Fotbal” 

în perioada  septembrie 2015 -  iunie 2016 şi este obligat să invite la această competiţie 

clubul participant de mai sus. 

3.2. Participantul va participa la competiţia menţionată, cu respectarea regulamentelor şi 

normelor stabilite de organizator şi comunicate participantului sub semnătura acestuia. 

3.3. Organizatorul se obligă să ofere participantului informaţii despre terenurile unde se va 

disputa competiţia; informaţii despre programul campionatului; informaţii despre locurile 

unde se vor desfăşura jocurile competiţiei ce face obiectul contractului;  arbitri pentru jocuri 

şi observator de joc. 



 

3.4. Participantul se obliga să respecte regulile impuse de organizator şi despre care a fost 

informat în prealabil; 

3.5. Participantul se obligă să achite contravaloarea taxei de participare pentru fiecare echipa 

participanta la competitia care face obiectul contractului, in functie de categoria de varsta a 

echipei participante conform hotarararii Biroului Executiv al AJF Vrancea. 

3.6 Clubul participant va desemna un reprezentant care va răspunde, în numele clubului, 

de achitarea taxelor şi cotizaţiilor aferente participării la campionat. Reprezentantul 

poate fi membru al clubului sau poate fi o persoană mandatată în acest sens şi va avea 

responsabilitatea juridică în materie de drepturi şi obligaţii financiare în raport cu AJF 

Vrancea, răspunzând în solidar cu clubul.  

3.7 Clubul participant este obligat să achite taxele şi cotizaţiile în maxim 30 de zile de la 

emiterea facturilor. În caz contrar, clubul va plăti penalităţi de 1% pe zi de întârziere şi 

va fi pus în procedura de executare silită, în solidar cu persoana mandatată precizată la 

pct. 3.6 

3.8. Cluburile fără personalitate juridică vor depune o declaraţie notarială prin care vor 

mandata o persoană în relaţia cu AJF Vrancea, declaraţie notarială care va stipula faptul 

că acea persoană mandatată va răspunde în solidat cu clubul, în ceea ce priveşte 

drepturile şi obligaţiile financiare raportate la AJF Vrancea.  

IV. DURATA CONTRACTULUI 

4.1. Durata prezentului contract se referă la competiţia “Campionatul Judeţean de Fotbal”, 

organizată în perioada septembrie 2015 – iunie 2016. 

4.2. La încheierea duratei contractului, părţile pot conveni de comun acord, prin act adiţional, 

prelungirea acestuia. În cazul în care nu va fi întocmit niciun act adiţional de prelungire, 

contractul încetează automat. 

V. INCETAREA CONTRACTULUI 

5.1. În cazul în care competiţia nu se mai organizează acest contract devine nul. 

VI. DISPOZIŢII FINALE 

6.1 Acest contract a fost încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

ORGANIZATOR                                                                      PARTICIPANT 

 

DATA…………………………. 

 

 



 

CĂTRE, 

ASCOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE FOTBAL VRANCEA 

A.S. / C.S. / F.C. ________________________________ 

Prin prezenta vă rugăm a aproba inscrierea echipei 

defotbal___________________________ 

in competitia :Superliga Vrancei / Campionatul Judetean Liga a-V-a/ Juniori.......................... 

in anul competiţional ____./ _______.. 

Adresa-Asociatiei-Sportive___________________________este_in_localitatea 

__________________________,str__________________._________________nr._______ 

Obligatoriu 

tel/fax____________________email____________________________________ 

Vă comunicăm componenţa conducerii A.S. / C.S. /F.C. __________________________: 

• Preşedinte:_______________________________________Tel:______________ ; 

• Viceprşedinte_____________________________________ Tel:______________; 

• Secretar _________________________________________ Tel:______________; 

• Antrenor (UEFA C)____________________________Tel:______________, Carnet 

Nr............. 

• Antrenor (monitor)_________________________Tel:______________, Carnet Nr............. 

• Teren ______________________________ Localitatea __________________________; 

• Delegaţi la Asociaţia Judeţeană de Fotbal Vrancea 

1. _________________________________________Tel:________________; 

2. _________________________________________________Tel:________________; 

Culorile echipamentului de la clubul nostru sunt : 

1............................................................ – principal 

2............................................................ – de rezerva 

PREŞEDINTE 

(Semnatura,Stampila Asociatiei Sportive).................................... 



 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RASPUNDERE 

Subsemnatul ...................................... ……, domiciliat în localitatea …................................... , 

str………............ nr. ..... , bl .... , ap ...., sectorul/judeţul ……............. , codul poştal ........... , 

posesor al actului de identitate .......... seria ........ nr........ , codul numeric personal .............. 

………………, în calitate de reprezentant al asociaţiei sportive ………………........….................... 

,declar pe propria răspundere că persoana juridică pe care o reprezint va respecta intocmai 

următoarele situaţii: 

a) se angajează să respecte întotdeauna Statutul, regulamentele, directivele şi deciziile FIFA, 

ale UEFA, ale FRF şi ale AJF şi prin care asigură respectarea acestora şi de către proprii 

membri, cluburi, oficiali şi jucători; 

b) se angajează să respecte Legile Jocului în vigoare; 

c) recunoaşte autoritatea Tribunalului Arbitral al Sportului de la Lausanne, conform 

Statutului FRF; 

d) se obligă să joace toate meciurile oficiale de pe teren propriu pe teritoriul AJF ; 

e) să participe la meciuri amicale doar cu acordul prealabil al AJF; 

f) să recunoască autoritatea comisiilor cu atribuții jurisdicționale din cadrul FIFA, UEFA, FRF, 

AJF astfel cum este definită în statutele acestora, precum și jurisdicția Tribunalului Arbitral 

al Sportului de la Lausanne astfel cum este definită în statutele FIFA, UEFA și FRF; 

g) Se obliga sa demareze procedura de obtinere a certificatului de identitate sportiva de la 

Aentia Nationala pentru Sport si Tineret. 

Cunoscând obligatiile ce mi le asum, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este 

completă şi corectă. 

Semnătura, 

.......................... Data.................. 

 

 


