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                     Regulamentul competiției 

,,Cupa Firmelor și Instituțiilor” ediția a I-a 2019-2020 

INTRODUCERE 

Asociația Județeană de Fotbal Alba organizează ,,Cupa Firmelor și 

Instituțiilor” – ediția a I-a. Unele din motivele pentru care trebuie să intri în joc, este 

că munca în echipă este important să fie utilizată în cadrul unei organizaţii, pentru 

că, facilitează comunicarea în rândul angajațiilor, motivează angajații care se simt 

confortabil și își exprimă ideile și opiniile, promovează creativitatea – expunând 

angajații la noi experiențe, dezvoltă abilități de rezolvare a problemelor, depășește 

bariere întrucât munca în echipă crește factorul de încredere între angajații 

organizației. 

COMPETENȚE ORGANIZATORICE 

Asociația Județeană de Fotbal Alba organizează prin Departamentul Competiții 

,,Cupa Firmelor și Instituțiilor” și validează dreptul de participare din punct de vedere 

al documentelor. 

Comisia Județeană de Arbitri Alba răspunde de delegarea arbitrilor. 

Ambele echipe suportă cheltuielile privind asistența medicală și arbitraj. 

PREMIERE 

Asociația Judeteană de Fotbal Alba va acorda mingi, cupe, diplome și medalii 

echipelor calificate la turneul final. Primele două echipe participă la Turneul Final 

Interjudețean, cu participarea județelor Alba, Hunedoara și Sibiu. 

PARTICIPANȚI 

Cupa Județeană a Firmelor și Instituțiilor se organizează cu maxim 36 echipe, 

repartizate pe 6 zone. 

La turneul semifinal vor participa primele două echipe din fiecare zonă și vor fi 

repartizate în 4 serii de câte 3 echipe pe serie. Sistemul se poate schimba în funcție 

de numărul echipelor înscrise. 

La turneul final participă echipele clasate pe primul loc, câștigătoare a seriilor din 

Turneul semifinal . 

Pot participa în competiție atât jucători legitimați cât și jucători nelegitimați. 
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AJF Alba, unde este posibil, va facilita gratuit accesul pe terenurile sintetice. 

 

 

Data limită de înscriere în competiție este 11 octombrie 2019 (vineri) ora 15:00, 

formular de înscriere – anexa 1. 

Echipele participante sunt obligate să respecte în totalitate următoarele 

prevederi: 

- lotul de jucători este nelimitat 

- jucătorii trebuie să se afle sub o relație contractuală cu Instituția/Firma pe care 

o reprezintă 

- înscrierea se face în baza formularului de înscriere 

- Încălțăminte: adidași adecvați terenului sintetic. Apărătorile nu sunt 

obligatorii, dar sunt recomandate. 

Echipele organizatoare răspund de ordinea și securitatea participanților la 

competiție, iar AJF Alba nu poate fi facută răspunzătoare de nici o accidentare 

suportată de un jucător oficial sau suporter, de nici o pagubă suferită de către o 

persoană fizică sau de echipa participantă. 

SISTEMUL DE DESFĂȘURARE 

Perioada de desfășurare a competiției la nivelul județului, este 19 octombrie – 30 

noiembrie 2019 și Turneul Final Interjudețean în luna decembrie 2019, într-o locație 

ce va fi stabilită ulterior. 

Faza județeană: 

Repartizarea echipelor în grupe se va face la ședința tehnică, premergătoare 

începerii campionatului, dată și locație care va fi comunicată ulterior. 

Faza I - faza grupelor se organizează cu maxim 36 echipe, repartizate pe 6 zone. 

Faza II - turneul semifinal, vor participa primele două echipe din fiecare zonă și vor fi 

repartizate în 4 serii de câte 3 echipe pe serie. 

Faza III -turneul final participă echipele clasate pe primul loc, câștigătoare a seriilor 

din Turneul semifinal . 

Faza interjudețeană: 

- participă primele două echipe, din cele 4 participante la turneul final 

- locația, data vor fi stabilite ulterior 
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AJF Alba, unde este posibil, va facilita gratuit accesul pe terenurile sintetice. 

 

 

Locația de disputare a jocurilor pentru faza județeană se stabilește de comun 

acord și va fi anunțată la AJF Alba cu cel puțin 2 zile înainte de disputarea 

partidei. 
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pot efectua numai când mingea este în afara jocului. 

Un jucător care a primit doua avertismente pe parcursul aceluiași joc va fi eliminat 

din teren pierzându-și dreptul de a juca DOAR în acea partidă, iar echipa va juca 2 

 

 

Fiecare participant/echipă își va suporta cheltuielile de participare în competiție. 

CRITERIILE DE DEPARTAJARE 

În situația în care două sau mai multe echipe se află la egalitate de puncte, 

clasamentul se va stabili pe baza aplicării, în ordine, a următoarelor criterii: 

- Numărul mai mare de puncte obținute în jocurile directe disputate între 

echipele aflate la egalitate de puncte 

- Golaverajul mai bun in jocurile directe 

- Numarul mai mare de goluri marcate in jocurile directe 

- Golaverajul general mai bun(diferența dintre goluri marcate și cele primite in 

toate jocurile din grupă)numărul mai mare de goluri marcate în toate jocurile 

din grupă. 

Dacă și după aplicarea acestor criterii egalitatea persistă, se va lua în calcul 

clasamentul fair play. Se acordă 1 punct pentru fiecare cartonaș galben primit, 3 

puncte pentru cartonaș rosu primit prin cumul de avertismente și 4 puncte pentru 

cartonaș rosu primit direct. Echipa cu cele mai puține puncte va fi desemnată 

câștigătoare. 

DREPTUL DE JOC 

Au drept de joc în ,,Campionatul Firmelor și Instituțiilor, ediția I, jucători aflați sub o 

relație contractuală ( contract de muncă sau PFA) cu Instituția/Firma pe care o 

reprezintă. 

ATENȚIE!!!! 

ESTE PERMISĂ ASOCIEREA A CEL MULT 2 ORGANIZAȚII, asociere care se 

face până la data limită de înscriere în competiție. 

Un joc se disputa între două echipe compuse din 6 jucatori, dintre care unul este 

portar. 

Durata unui joc este de 50 minute, împărțit în două reprize egale a câte 25 minute cu 

o pauza care nu va depăși 10 minute. Numărul de inlocuiri într-un joc este nelimitat. 

Un jucător care a fost inlocuit poate reintra în teren înlocuind alt jucator. Înlocuirile se 
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minute în inferioritate numerică, cu excepția situației în care echipă în inferioritate 

primește un gol, moment în care iși poate completa numărul de jucători. 

Jucătorul eliminat poate fi înlocuit după o perioada de 2 minute. 

Un jucător care a primit direct cartonaș roșu (oprirea unei situații clare de înscriere a 

unui gol) va fi eliminat din teren pierzându-și dreptul de a juca DOAR în acea  

partidă, iar echipa va juca 3 minute în inferioritate numerică, cu excepția situației în 

care echipa în inferioritate primește un gol, moment în care iși poate completa 

numărul de jucatori. 

Jucătorul eliminat poate fi înlocuit după o perioada de 3 minute. 

 Un jucător care a primit direct cartonaș roșu pentru o faptă reprobabilă (comportare 

violentă, fault grosolan, injurii,  scuiparea)  va  fi eliminat  din  competiție la ediția 

respectivă,  iar  echipa  va  juca  5  minute în inferioritate numerică. În funcție de 

gravitatea abaterii echipa jucatorului în cauză poate fi exclusă din competiție. 

 Jucătorul eliminat poate fi înlocuit după o perioada de 5 minute cu excepția situației în 
care echipa în inferioritate primește un gol, moment în care iși poate completa 
numărul de jucatori. 

 

DIMENSIUNEA TERENULUI, PORȚILOR DE FOTBAL ȘI A MINGI 

Teren: lungimea de 40 m; lățimea de 20 metri 

Suprafața terenului de joc : suprafața de joc artificială/naturală sau sala de sport 

Dimensiunea porților – distanța între stâlpi 3m; înălțimea porților 2 m 

Pe parcursul competiției se vor folosi mingi numărul 5 

 
REGULAMENTUL DE DESFĂȘURARE 

Echipament de joc sau veste de departajare cu număr obligatoriu. 

Înlocuiri de jucători – pe raportul de arbitraj se pot trece maxim 15 jucători, 6 titulari 

din care unul portar (5+1) și 9 jucători înlocuitori. Pe tabelul nominal de 

înscriere, nu există o limită maximă de jucători, cu condiția ca aceștia să aibă 

drept de joc (contract cu firma/instituția). 

Schimbările se pot efectua când mingea este în afara jocului. Un jucător care a fost 

schimbat poate reintra pe teren înlocuind alt jucator. Numărul schimbărilor într-un joc 

este nelimitat. 
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Oricare dintre jucătorii de rezervă poate inlocui portarul avându-se în vedere  

următoarele condiții: 

a. Arbitrul trebuie să fie informat înainte de efectuarea înlocuirii; 

 
b. Schimbarea poate fi făcută numai când jocul este întrerupt; 
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c. Jucătorul de rezerva care a înlocuit portarul trebuie să poarte tricou care să-l 

deosebească de toti ceilalți jucători; 

Portarul: Mingiile ieșite în afara terenului de joc în out de poartă sau prinse de portar 

cu mâna(în timpul jocului), vor fi repuse de către portar, numai cu mâna. Dacă 

portarul nu respectă această regulă arbitrul oprește jocul și dictează repunerea mingi 

de catre portar în mod regulamentar(cu mâna). 

Arbitrul: Fiecare joc este condus de câte doi arbitri care au autoritate deplină în 

aplicarea legilor jocului. Deciziile arbitrilor cu privire la faptele legate de joc sunt 

definitive. 

Aruncarea de la margine se face cu piciorul din afara terenului de joc sau cel mult 

de pe lina de margine. 

Lovitura libera directă/indirectă - se va respecta o distanță de minim 5 metri. 

Lovitura de pedeapsă se va executa de la linia de 7 metri 

Pentru a avea drept de joc, delegatul echipei va prezenta la sediul AJF Alba, 

înaintea de începerea competiției, următoarele documente a jucătorilor trecuți 

în tabel:  

La Instituții: 

- Copie după legitimația de servici cu viză anuală pe anul 2019 sau adeverință de la 

locul de muncă din care să reiese că este angajat; 

- Lista nominală cu toți jucătorii (de la Resurse Umane); 

- Copie C.I. 

La Firme: 

- Revisal sau adeverință de la locul de muncă din care să reiese că este angajat; 

- Lista nominală cu toți jucătorii (de la Resurse Umane); 

- Copie C.I. 

 - Jucătorii vor prezenta adeverința medicală (Apt pentru efort fizic) sau vor avea pe 
tabel ștampila medicului, în dreptul numelui. 

 
ASISTENȚA MEDICALĂ și AVIZUL MEDICAL 

La jocurile din campionat asistența medicală va fi asigurată conform regulamentelor 

AJF in vigoare. 

Pentru disputarea unui joc oficial, organizatorul este obligat să asigure prezența la 

teren atât a unui medic/asistent medical cât și a unei autosanitare/autoturism care 
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va sta în imediata apropiere pe toată durata jocurilor, iar numărul de înmatriculare al 

acestuia va fi scris în raportul de arbitraj. 

 
DISPOZIȚII FINALE 

 Taxa de înscriere în competiție 300 lei / echipa 

Toți jucătorii au obligația prezentării vizei de apt medical pentru efort pe 

baza de tabel sau adeverință individuală. 

Baremul de arbitraj 30 lei / arbitru. La un joc o sa fie delegată de CJA, o 

brigadă formată din 2 arbitri. 

Prezentul regulament se completează în mod corespunzator cu dispozițiile 

Regulamentului de Organizare a Activității Fotbalistice, Legile Jocului pentru fotbal în 

11 și a altor norme specifice activității competiționale, după caz.
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Cupa ,,Firmelor și Instituțiilor” 
Ediția I 

S-au înscris la prima ediție a Cupei "Firmelor și Instituțiilor", următoarele echipe:  
1. Florea Grup  

2. Albalact  

3. IPJ ALBA  

4. SIMIANA PROFESIONAL SRL  

5. SC AURDAN PERFORMANȚA / GEORGE & MIHAI SRL  

6. SC PRACTIC AMODOR SRL  

7. Instituția Prefectului - Județul Alba  

8. VCST Automotive Production ALBA  

9. ISU Alba  

10. Unimat  

11. DEDEMAN Alba Iulia  

12. Total Business Land  

 
Jocurile se vor disputa la baza "Sport Arena" din Alba Iulia, din incinta 
Liceului  Tehnologic "Dorin Pavel", pe cele două terenuri sintetice, după 
programul afișat pe site: ajfalba.ro 
 
INFO: 

Se vor califica în faza a doua a grupelor primele două clasate din fiecare grupă și 

cel mai bun loc 3 (nouă echipe). 

Pentru împerecherea celor nouă echipe, pentru faza a doua a grupelor, se vor 

forma trei urne valorice, astfel: 

Urna 1: Cele mai bune trei locuri I 

Urna 2: Cel mai slab loc I și cele mai bune două locuri II 

Urna 3: Celelalte două locuri II și cel mai bun loc III 

Cele trei grupe se vor forma prin tragerea la sorți a câte o echipă din fiecare urnă 

valorică. 

Din faza a doua a grupelor, se vor califica în faza finală, echipele clasate pe 

primul loc din fiecare grupă și cel mai bun loc doi (patru echipe), care vor juca în 

faza finală: semifinale, finala mică și finala mare. În semifinale, echipele se vor 

împerechea prin tragere la sorți. 

Departajarea pentru desemnarea celor mai bune locuri 1, 2 și 3, se va face în 

ordine, după următoarele criterii: 

https://www.facebook.com/floreagrup/?__tn__=K-R&eid=ARBDLsV60bJ93-ZpZzT1czJkOtn2fKECsgzTLMLoE3_eLKnicg2xU3E0pKgv9KibNOEd-pLtuws-MMFB&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC7rNh5nLnEc1O6w_QvhMk7CTOdE3xCneQdYndVjf2_UeWnhu2NRxmSzPp6WqUXHyYj1D22V60gBffYNjY4er5GGyLTiqEKkE-Ktg0VAgxHYuqzQ8L9A_JjcON9HD4ckE-lsW83JnkHKczgOfNw88s3xLdSCVO5V_S5r-EBABgLJfD3K4bMLRUshqK4JL7cQBPwNXN6J18Yn7rqwXxGnaQanlbCqLKzewDRoFstvzz_rBllRQsm_nSAQYbJcuxgOIA1Fq6d8b20XI88gFI3sXco_-6GsV3mwoHOlBCP7xUA1YFuLrJbYMxEr6qqdXoCwebijaiuEWytLH9q_eRv3pzYPw
https://www.facebook.com/lactatealbalact/?__tn__=K-R&eid=ARA9e6s8MbhLORKPD-yTtCY-isx4z6E2LgWu6i4ZMhMTRiGK6gNDSVDWDcXa5qnr3Yo8VNcbx5PN_pdu&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC7rNh5nLnEc1O6w_QvhMk7CTOdE3xCneQdYndVjf2_UeWnhu2NRxmSzPp6WqUXHyYj1D22V60gBffYNjY4er5GGyLTiqEKkE-Ktg0VAgxHYuqzQ8L9A_JjcON9HD4ckE-lsW83JnkHKczgOfNw88s3xLdSCVO5V_S5r-EBABgLJfD3K4bMLRUshqK4JL7cQBPwNXN6J18Yn7rqwXxGnaQanlbCqLKzewDRoFstvzz_rBllRQsm_nSAQYbJcuxgOIA1Fq6d8b20XI88gFI3sXco_-6GsV3mwoHOlBCP7xUA1YFuLrJbYMxEr6qqdXoCwebijaiuEWytLH9q_eRv3pzYPw
https://www.facebook.com/prefecturaalba/?__tn__=K-R&eid=ARAq4oFEAPVuJKhV6nGrSuANm5YyfRf5ymtIiveuM3PadbQVeuImF9hXqFCp075Epx4KOy04-5UkoIsU&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC7rNh5nLnEc1O6w_QvhMk7CTOdE3xCneQdYndVjf2_UeWnhu2NRxmSzPp6WqUXHyYj1D22V60gBffYNjY4er5GGyLTiqEKkE-Ktg0VAgxHYuqzQ8L9A_JjcON9HD4ckE-lsW83JnkHKczgOfNw88s3xLdSCVO5V_S5r-EBABgLJfD3K4bMLRUshqK4JL7cQBPwNXN6J18Yn7rqwXxGnaQanlbCqLKzewDRoFstvzz_rBllRQsm_nSAQYbJcuxgOIA1Fq6d8b20XI88gFI3sXco_-6GsV3mwoHOlBCP7xUA1YFuLrJbYMxEr6qqdXoCwebijaiuEWytLH9q_eRv3pzYPw
https://www.facebook.com/VCSTAutomotiveProductionALBA/?__tn__=K-R&eid=ARC79zW3QKmg1qovsoz31S3O2qoLI5HJQUNlBJvxR_EjDxUJZ5Ct9GYrzPWR4KrzJjjcTjY4b8VwxLwf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC7rNh5nLnEc1O6w_QvhMk7CTOdE3xCneQdYndVjf2_UeWnhu2NRxmSzPp6WqUXHyYj1D22V60gBffYNjY4er5GGyLTiqEKkE-Ktg0VAgxHYuqzQ8L9A_JjcON9HD4ckE-lsW83JnkHKczgOfNw88s3xLdSCVO5V_S5r-EBABgLJfD3K4bMLRUshqK4JL7cQBPwNXN6J18Yn7rqwXxGnaQanlbCqLKzewDRoFstvzz_rBllRQsm_nSAQYbJcuxgOIA1Fq6d8b20XI88gFI3sXco_-6GsV3mwoHOlBCP7xUA1YFuLrJbYMxEr6qqdXoCwebijaiuEWytLH9q_eRv3pzYPw
https://www.facebook.com/isujalba/?__tn__=K-R&eid=ARAq9LHezid4eVk003IIG3PJtw0kKOrhilnOWfMWBZE_zNAYV_bDRQ5IJRZNIlEO8obuQYheq_TMD8qf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC7rNh5nLnEc1O6w_QvhMk7CTOdE3xCneQdYndVjf2_UeWnhu2NRxmSzPp6WqUXHyYj1D22V60gBffYNjY4er5GGyLTiqEKkE-Ktg0VAgxHYuqzQ8L9A_JjcON9HD4ckE-lsW83JnkHKczgOfNw88s3xLdSCVO5V_S5r-EBABgLJfD3K4bMLRUshqK4JL7cQBPwNXN6J18Yn7rqwXxGnaQanlbCqLKzewDRoFstvzz_rBllRQsm_nSAQYbJcuxgOIA1Fq6d8b20XI88gFI3sXco_-6GsV3mwoHOlBCP7xUA1YFuLrJbYMxEr6qqdXoCwebijaiuEWytLH9q_eRv3pzYPw
https://www.facebook.com/unimat.srl/?__tn__=K-R&eid=ARB_LPF8dKLnQvxEv6qDKkPlyEiqRXUknm9K9H2oSNOHysSbE1QDdQ5i3yMV7FxSAInpDgTNj7ihodNu&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC7rNh5nLnEc1O6w_QvhMk7CTOdE3xCneQdYndVjf2_UeWnhu2NRxmSzPp6WqUXHyYj1D22V60gBffYNjY4er5GGyLTiqEKkE-Ktg0VAgxHYuqzQ8L9A_JjcON9HD4ckE-lsW83JnkHKczgOfNw88s3xLdSCVO5V_S5r-EBABgLJfD3K4bMLRUshqK4JL7cQBPwNXN6J18Yn7rqwXxGnaQanlbCqLKzewDRoFstvzz_rBllRQsm_nSAQYbJcuxgOIA1Fq6d8b20XI88gFI3sXco_-6GsV3mwoHOlBCP7xUA1YFuLrJbYMxEr6qqdXoCwebijaiuEWytLH9q_eRv3pzYPw
https://www.facebook.com/dedeman.ro/?__tn__=K-R&eid=ARD-Gqi-ZLhi0y1dGmZp_8fypnb3IRXrEKj3QOeMagLcanmxvFdgHnQatjGlgZH8rqmzyEYCGSaGr0LI&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC7rNh5nLnEc1O6w_QvhMk7CTOdE3xCneQdYndVjf2_UeWnhu2NRxmSzPp6WqUXHyYj1D22V60gBffYNjY4er5GGyLTiqEKkE-Ktg0VAgxHYuqzQ8L9A_JjcON9HD4ckE-lsW83JnkHKczgOfNw88s3xLdSCVO5V_S5r-EBABgLJfD3K4bMLRUshqK4JL7cQBPwNXN6J18Yn7rqwXxGnaQanlbCqLKzewDRoFstvzz_rBllRQsm_nSAQYbJcuxgOIA1Fq6d8b20XI88gFI3sXco_-6GsV3mwoHOlBCP7xUA1YFuLrJbYMxEr6qqdXoCwebijaiuEWytLH9q_eRv3pzYPw
https://www.facebook.com/totalbusinessland/?__tn__=K-R&eid=ARBOF-u-2GirU8QMXo5jxoNHT9z9K92ZFozRrfepHa5I55FUmc7dewlUPiA_timuMfjvwxV23lXCFe8h&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC7rNh5nLnEc1O6w_QvhMk7CTOdE3xCneQdYndVjf2_UeWnhu2NRxmSzPp6WqUXHyYj1D22V60gBffYNjY4er5GGyLTiqEKkE-Ktg0VAgxHYuqzQ8L9A_JjcON9HD4ckE-lsW83JnkHKczgOfNw88s3xLdSCVO5V_S5r-EBABgLJfD3K4bMLRUshqK4JL7cQBPwNXN6J18Yn7rqwXxGnaQanlbCqLKzewDRoFstvzz_rBllRQsm_nSAQYbJcuxgOIA1Fq6d8b20XI88gFI3sXco_-6GsV3mwoHOlBCP7xUA1YFuLrJbYMxEr6qqdXoCwebijaiuEWytLH9q_eRv3pzYPw
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  a) numărul mai mare de puncte obținute în meciurile din grupă, între echipele 

clasate pe locurile 1, 2, respectiv 3; 

b) golaverajul cel mai bun obținut în toate meciurile din grupă, între echipele 

clasate pe locurile 1, 2, respectiv 3; 

c) numărul mai mare de goluri înscrise în toate meciurile din grupă, între 
echipele clasate pe locurile 1, 2, respectiv 3; 
d) regula fair-play (1 CG - 1 pct / 1 CR - 3 pct) - echipa cu cel mai mic punctaj 
merge mai departe; 
e) tragere la sorți. 
 

Dacă există omisiuni în acest regulament, organismele de luare a deciziei vor lua 

hotărârea în concordanță cu prevederile regulamentelor FRF/AJF în vigoare. 

Politica Asociației Județene de Fotbal Alba privind prelucrarea datelor cu 

caracter peronal și confidențialitatea acestora este disponibilă la anexa 2. 

 

 
Departamentul competiții              

Asociația Județeană de Fotbal Alba 
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ANEXA 1 

 
Echipa de fotbal: ............................................................... 

Localitatea: .........................……………….......... 
Telefon: ……...…......………… Fax: ……………….....…....... 
E-mail:....................................................................... 
Data: …………………......…….................. 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
Cupa “Firmelor și Instituțiilor” 

Ediția I 
 

La competiția Cupa Firmelor și Instituțiilor, ediția I, organizată în 
perioada 23 octombrie – 30 noiembrie 2019, ne înscriem şi participăm 
cu următoarea delegaţie oficială: 

1). Conducător oficial delegaţie: 

Dl .......................................................................................................... , 
având funcţia de………………….........................., se legitimează cu C.I. 

seria……, nr….....……, adresa de email. ............................................... , 
nr telefon mobil................................. şi oficiază ca delegat pentru 
echipa............................................................. 

Taxa de participare a fost achitată cu Ch./OP:  

Conducătorul oficial al delegaţiei este direct răspunzător de 
corectitudinea întocmirii documentelor necesare participării. Răspunde 
de respectarea întocmai a prevederilor Regulamentului de desfășurare a 
competiției, a regulamentului disciplinei sportive. Răspunde de 
securitatea, integritatea şi disciplina jucatorilor, precum şi de  

respectarea prevederilor regulamentelor de către aceştia, pe perioada 
deplasărilor şi pe perioada desfăşurării competiţiilor.
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ANEXA 2 

CONSIMTĂMÂNT ACORD PENTRU PRELUCRAREA 
DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

SUBSEMNATUL......................................................................LEGITIMAT CU 

.............. SERIA.........NR......................ELIBERAT DE ............................................ LA 

DATA.....................   IN   CALITATE   DE:       SPORTIV   (JUCĂTOR   FOTBAL)   

PARINTE/ TUTORE MINOR. ......................................................IMI EXPRIM IN MOD 

EXPRES LIBERUL CONSIMTAMANT, LIPSIT DE AMBIGUITATE, FARA ECHIVOC 

PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:  PERSONALE 

IN SCOPUL:  LEGITIMĂRII MELE/ A COPILULUI MEU CA SPORTIV 

(FOTBALIST)  AM FOST INFORMAT CU PRIVIRE LA CATEGORIA DATELOR 

PERSONALE CE URMEAZA A FI PRELUCRATE, SCOPUL PRELUCRARII LOR, 

MODUL DE PASTRARE (SECURITATEA DATELOR), PROTEJAREA DATELOR, 

CONFIDENTIALITATEA DATELOR, TRASABILITATE (CIRCUIT), TERMEN DE 

PASTRARE, CARTOGRAFIERE. AM FOST INFORMAT CU PRIVIRE LA 

OBLIGATIILE MELE PRIVITOR LA MODIFICAREA DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL. AM FOST INFORMAT DESPRE DREPTURILE MELE: DREPTUL LA 

INFORMARE, DREPTUL DE ACCES LA DATE, DREPTUL DE INTERVENTIE 

ASUPRA DATELOR, DREPTUL DE OPOZITIE, DREPTUL DE A NU FI SUPUS 

UNEI DECIZII INDIVIDUALE, DREPTUL DE A FACE PLANGERE LA ANSPDCP 

SAU DE A MA ADRESA JUSTITIEI. PREZENTUL ACORD A FOST INTOCMIT IN 

DOUA EXEMPLARE, CATE UNUL PENTRU FIECARE PARTE.  

 
 
 

 
NUME PRENUME Data 

 

......................................................... .................................. 
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TABEL NOMINAL 

CU LOTUL ECHIPEI:________________________________  

PENTRU ÎNSCRIERE LA “CUPA FIRMELOR ȘI INSTITUȚIILOR” 

 EDIȚIA I  (2019) 

 

Nr 

Crt 

 

Numele și Prenumele 

Data 

Nașterii 

Seria și Nr. 

C.I. 

Viza Medicală 

(Sau adev. med.) 

Viza 

AJF 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

Echipele cu un lot mai mare de 15 jucători, vor completa două tabele. 
 

Delegat _______________________Data nașterii___________C.I.______/_____________ 
Semnătura și ștampila       Vizat AJF Alba 
Firmei (Instituției)________________ 


	Regulamentul competiției
	COMPETENȚE ORGANIZATORICE
	PREMIERE
	PARTICIPANȚI
	Pot participa în competiție atât jucători legitimați cât și jucători nelegitimați.
	Echipele participante sunt obligate să respecte în totalitate următoarele prevederi:
	SISTEMUL DE DESFĂȘURARE
	Faza județeană:
	Faza interjudețeană:
	Locația de disputare a jocurilor pentru faza județeană se stabilește de comun acord și va fi anunțată la AJF Alba cu cel puțin 2 zile înainte de disputarea partidei.
	CRITERIILE DE DEPARTAJARE
	DREPTUL DE JOC
	ATENȚIE!!!!

	DIMENSIUNEA TERENULUI, PORȚILOR DE FOTBAL ȘI A MINGI
	REGULAMENTUL DE DESFĂȘURARE
	ASISTENȚA MEDICALĂ și AVIZUL MEDICAL
	DISPOZIȚII FINALE
	Departamentul competiții              Asociația Județeană de Fotbal Alba
	E-mail:.......................................................................
	CONSIMTĂMÂNT ACORD PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
	NUME PRENUME Data


