
CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN COMPETIŢIA / CATEGORIA ________________________________, EDITIA 2022-2023 

 

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului de organizare a activității fotbalistice, coroborat cu prevederile 

regulamentare privind condiţiile minime de participare la campionatul municipal, categoria 

___________________, ediţia 2022-2023, clubul _________________________________ cu sediul la adresa 

__________________________________________________________________, reprezentat legal prin 

_________________________, în calitate de __________________, solicită, prin prezenta, înscrierea și 

participarea în ediția 2022-2023 a competiţiei mai sus menţionate. 

Datele de contact ale clubului sunt: Telefon: ________________________,  E-mail: _____________________ . 

Completăm prezenta cerere cu declarațiile, confirmările și informațiile prevăzute de ROAF, după cum urmează: 

Clubul nostru: 

1. Informează că principalele funcții de conducere / administrative ale clubului sunt ocupate de: 

a. Președinte*: ______________________________________________, Tel.: ___________________________, 

CNP ___________________________________, e-mail _____________________________________________; 

b. Director sportiv/delegat/responsabil Football Connect *: ____________________, Tel.: _____________; 

c. Antrenor: ________________________________________________, Telefon: ________________________. 

*sau altă funcţie corespondentă şi se angajează ca orice schimbare intervenită la nivelul funcțiilor de mai sus să 

fie notificată AMFB, în termen de maxim 15 zile. 

2. Declară că deține în calitate de proprietar / chiriaș / folosinţă gratuită stadionul _______________________, 

din localitatea __________________, str. ______________________, nr. ____, acesta urmând să fie folosit 

pentru jocuri oficiale, sub rezerva omologării de către AMFB, conform regulamentelor / legilor în vigoare. 

3. Confirmă că a achitat “Garanţia financiară” prevăzută pentru participarea in categoria __________________, 

în contul AMFB: RO12 RNCB 0072 0496 9979 0001, deschis la BCR, sau la casieria AMFB. 

4. Se angajează să acopere din bugetul propriu sumele privind cotizația, taxele, penalitățile şi costurile de 

participare ale echipelor sale la competiții, inclusiv plata baremurilor cuvenite arbitrilor, observatorilor şi 

delegaţilor de joc. Se angajeaza sa expuna bannere, inscripitii publicitare, logouri etc. ale sponsorilor AMFB sau 

ale sponsorilor diferitelor categorii competitionale ale AMFB la terenurile de joc si pe fata sau pe spatele 

tricourilor de joc sau pe manecile tricourilor de joc sau pe fata sau pe spatele sorturilor de joc. Se angajeaza sa 

nu participe sau sa organizeze, pe cheltuiala proprie sau contra cost, la alte competitii, in afara celor FRF sau 

AMFB, fara a avea acordul scris al AMFB, sub sanctiunea excluderii din competitiile AMFB. Se obliga sa nu aiba 

angajati sau colaboratori care organizeaza sau coordoneaza, fara a ne limita doar la acestea, direct sau indirect, 

competitii sau turnee, in Bucuresti sau in orice alta localitate, sub sanctiunea eliminarii din competitiile AMFB. 

Se angajeaza sa depuna la AMFB, spre inregistrare, contractele angajatilor si colaboratorilor pe linie sportiva, 

indiferent de forma acestora (contract individual de munca, contract de activitate sportiva etc.). 

5. Confirmă că deține la Banca ______________________, sucursala _________________, contul având codul 

IBAN _______________________________________________, prin care își desfășoară operațiunile financiare. 

6. Cunoaște faptul că nedepunerea la AMFB (Departamentul Competiții) sau neachitarea obligatiilor financiare, 

in termenul stabilit, inclusiv a acestei cereri de înscriere, completată cu informații corecte, poate atrage 

neînscrierea echipei clubului în competiție sau respingerea cererii, conform art. 38. 1, 2, 3 și 4 din ROAF. 

7. Confirmă că datele și informațiile de mai sus sunt complete și corecte. 

Data:                                                                                                                      Preşedinte club (semnatura si stampila), 


