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CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN VEDEREA LEGITIMĂRII  
LA C.S.M. FLACĂRA MORENI – SECŢIA DE MOTOCICLISM 

 
 

Subsemnatul/a1 ............................................, domiciliat/ă în localitatea 
................................., str. ....................................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., 
et. ...., ap. ...., judeţul ............................2,  

Vă solicit aprobarea înscrierii ca sportiv/ă în cadrul Secţiei de Motociclism3 a 
Clubului Sportiv Municipal Flacăra Moreni. 

 
Vă solicit ca să fiu legitimat/ă pentru ramura sportivă: 

- Motocros: clasa/clasele ................................................................ 

- Endurocross: clasa/clasele ............................................................ 

Având motocicleta marca ........................., anul de fabricaţie ......., 2T/4T, 

capacitatea ....... cc,  

Sunt de acord cu participarea în calitate de sportiv/ă la competiţiile naţionale şi 
regionale organizate de C.S.M. Flacăra Moreni, precum şi la competiţiile înscrise în 
calendarul Federaţiei Române de Motociclism. De asemenea, îmi exprim acordul de a 
participa şi la alte competiţii amicale. 

Sunt de acord ca aprobarea solicitării de înscriere să se realizeze pentru anul 
competiţional 2021, să respect regulamentele în vigoare ale Federaţiei Române de 
Motociclism în integralitate, să particip la toate competiţiile naţionale, să îndeplinesc 
obiectivele şi indicatorii care vor fi stabiliţi de C.S.M. Flacăra Moreni. 

Am luat la cunoştinţă că, în cazul nerespectării celor stipulate mai sus, legitimarea 
pentru un nou an competiţional nu va mai fi aprobată de conducerea C.S.M. Flacăra 
Moreni. 

De asemenea, sunt de acord ca în cazul neparticipării fără justificare la competiţiile 
incluse în calendarul F.R.M. conducerea Clubului să îmi retragă dreptul de a participa la 
celelalte etape – urmând a restitui toate cheltuielile efectuate pentru mine de Club în anul 
competiţional 2021. 

 
 
 
Data:          Semnătura: 

 

 

                                            
1 Am luat la cunoştinţă de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în 
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. Clubul 
Sportiv Municipal Flacăra Moreni nu va utiliza aceste date decât pentru desfăşurarea activităţilor Secţiei de 
Motociclism. 
2 Se va anexa copie CI/Certificat de naştere. 
3 Se vor anexa prezentei cereri rezultatele obţinute în cadrul competiţiilor de profil, precum şi orice alte 
documente care să ateste parcursul sportiv în motociclism. 


