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Date personale 
 

 

Arbitrii care nu au deținut licență în 2020 vor atașa obligatoriu și o fotografie 
 

 

Licențele Solicitate 

 

  

Colegiul de Arbitri  

Număr Legitimație     

Nume                                     
Prenume                                     
Născut în data de   /   /     În localitatea                      
Domiciliu – Județ                                     
Localitate                                     
Adresa (strada, nr…)                                     
CNP              Serie C.I.   Număr C.I.             
Telefon 1             Telefon 2                   
Email                                     

A. Licență anuală  
arbitrii din colegiile județene sau regionale 

Licența Selectați Preț (lei)  Licența Selectați Preț (lei) 

Arbitru Stagiar  ☐ 50  Comisar Tehnic Stagiar ☐ 75 

Arbitru Categoria C ☐ 75  Comisar Tehnic Categoria C ☐ 75 

Arbitru Categoria B ☐ 75  Comisar Tehnic Categoria B ☐ 150 

Arbitru Categoria A ☐ 75  Comisar Tehnic Categoria A ☐ 150 

Arbitru > 65 ani ☐ 0  

Cronometror Categoria C ☐ 75  Oficial Categoria C ☐ 75 

Cronometror Categoria B ☐ 75  Oficial Categoria B ☐ 150 

Cronometror Categoria A ☐ 150  Oficial Categoria A ☐ 150 

* În cazul în care se solicită mai multe licențe, va fi achitată doar cea mai scumpă dintre ele 

B. Licență specializată  
arbitrii din colegiile de specialitate 

Licența Selectați Preț (lei)  Licența Selectați Preț (lei) 

Arbitru Drag Racing ☐ 50  Arbitru Rally Raid ☐ 50 

Arbitru Off Road ☐ 50  Alta: ☐ 50 

 

C. Licență one event  
arbitrii din colegiile pe a căror rază se organizează anual cel mult o competiție de nivel național 

Denumire eveniment Perioada Selectați Preț (lei) 

  ☐ 0 

 

Asigurare obligatorie pentru toate tipurile de licențe 60 lei 

http://www.fras.ro/
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Declarație  

Prin semnarea și trimiterea acestei cereri declar următoarele: 
▪ Recunosc autoritatea Federației Române de Automobilism Sportiv și că voi respecta în totalitate prevederile 

Statutului, Regulamentelor, instrucțiunilor și hotărârilor FRAS, acceptând să-mi desfășor activitatea sub jurisdicția 
totală a acesteia.  

▪ Mă angajez ca prin acțiunile mele nu voi face nimic care să afecteze sau să aducă atingere imaginii arbitrilor, FRAS 
sau motorsportului in general.  

▪ Voi fi imparțial și corect, voi respecta etica și echitatea sportivă. 
▪ Sunt conștient ca sportul cu motor poate fi periculos și pot surveni accidente care pot provoca răniri grave sau deces. 
▪ Îndeplinesc condițiile necesare pentru a fi arbitru și nu voi exercita privilegiile acestei licențe dacă sunt conștient de 

existența unui motiv medical sau de altă natură care mă face nepotrivit pentru aceasta.  
▪ Datele completate sunt corecte și complete. 

Protecția datelor 

☐  Conform Regulamentului 2016 /679 /UE privind protecția datelor cu caracter personal, avem rugămintea de a vă 
exprima ACORDUL PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL de către FRAS și Comisia Centrală de 
Arbitri, prin bifarea căsuței alăturate. Datele personale colectate sunt prelucrate exclusiv în vederea furnizării de servicii 
specifice obiectului de activitate: licențierea, delegarea și informarea arbitrilor. Datele vor fi prelucrate conform politicii 
F.R.A.S. de confidențialitate care poate fi găsită https://fras.ro/politica-de-confidentialitate/ 

 

 

Note 

Toate cererile trebuie semnate 

Licențe de tip A sau B 

Obținerea unor categorii noi de licențe față de cele deținute în 2020 se va face conform prevederilor ROF  

Cererile de licențe vor fi centralizate de către șefii de colegii și transmise către C.C.A. până pe data de 28.02.2021 

Taxele de licență și asigurare vor fi colectate de șefii de colegii și vor fi virate centralizat 

Licențe de tip C 

Obținerea acestor licențe se va face conform prevederilor ROF 2021 

Cererile de licențe vor fi centralizate de către șefii de colegii și transmise către C.C.A. cu cel puțin o săptămână înainte de 

începerea competiției la care doresc să participe.  

Taxele de asigurare vor fi colectate de șefii de colegii și vor fi virate centralizat. 

 

Semnătura Data 

  

http://www.fras.ro/
https://fras.ro/politica-de-confidentialitate/
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