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Nr. concurs 
Car No 

 

 
                                                                                                                      

Clasă 
Class CI FIA - Cerere de înscriere / Entry Form  

Clasele FIA RC2 – RC5 / FIA Classes RC2 – RC5 
1. Cerere de înscriere individuală / Individual entry form 

 COMPETITOR 
ENTRANT 

PILOT 
DRIVER 

COPILOT 
CO-DRIVER 

Concurent 
Competitor Name    
Nume 
Last Name    
Prenume 
First Name    
Data nașterii 
Date of Birth    
Naționalitatea (licență) 
Nationality (as licence)    
Cod postal 
Postal address    
Nr. pașaport / CI 
Passport nº    
Adresa 
Address    
Nr. telefon 
Phone No    
Nr. telefon mobil 
Mobile Phone    

E-mail    
Număr licență 
Competition Licence Nº    
Emisă de 
Issued by (ASN)    
Nr. permis conducere 
Driving Licence Nº    
Emis în țara 
Country of issue    
Prioritate 
Priority driver  FRAS FIA  

2. Detalii despre mașină / Details of the car 
Marca 
Mark    Nr. înmatriculare  

Registration nº  
Model 
Model  Cilindree 

C.C.  
Anul fabricației 
Year of manufacture  Serie șasiu 

Chassis nº  
Grupa / Clasa 
Group / Class  Serie motor 

Engine nº  
Nr. fișă omologare 
Homologation nº  Culoare predominantă 

Predominant colour  
Țara înmatriculare 
Country of registation  Nr. pașaport tehnic 

Tech. Passport nº  
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3. Taxe de înscriere / Entry fees 
 Taxă întreagă 

Clasele RC2, RC2N, RGT, 
RC3, RC4  

Taxă redusă 
Clasele RC5 

CI FIA 

înscriere normală / normal entry 
< 14 Iunie 2019  300 €  200 € 

înscriere târzie / late entry 
14 Iunie 2019 – 19 Iunie2019  450 €  300 € 

Shakedown 
Taxa suplimentară / Supplementary fee: 50 € Da / Yes Nu / No  

Pentru a fi validă, înscrierea trebuie să fie însoțită de plata integrală a taxei de înscriere 
For the entry to be valid, it must be accompanied by the full payment of the entry fee 

Date de facturare Detalii privind plata taxei de înscriere 

Nume  După trimiterea formularului de înscriere, organizatorul va 
trimite factura fiscală aferentă taxei de înscriere. Taxa de 
înscriere se va achita numai după primirea facturii fiscale și 
numai în contul scris în respectiva factură. 
 

Adresă  

Cod fiscal / CNP  

Reg. Comerț  

Bancă  

4. Parcul de service / Service Park 
Alături de concurenții 
Service together with   

Spațiu suplimentar (10 € / m2) 
Additional Space (10 € / sqm) Nu / No Da / Yes           m2 / sqm 

5. Mașini de service / Service Cars 
Marcă și model 
Mark and model  
Număr înmatriculare 
Registration nº  
Culoare 
Colour  

6. Palmares pilot / Driver Best Results 
Campionate câștigate 
Title of any Championship won 

Anul 
Year 

 Anul 
Year 

Competiția 
Event 

Mașina 
Car 

Clasa 
Class 

Poziția General 
Overall Position 

Poziția Clasă 
Class Position 

 

      
      
      
      
      

       
      
      
      
      

       
      
      
      
      
	 	

In
te

rn
aț

io
na

l 
N

aț
io

na
l 

A
lte

le
 / 

O
th

er
 



	

www.raliul-moldovei.ro 
	

 

Declarație pe propria răspundere 
Prin prezenta declar că iau parte la Raliul Moldovei Bacău pwered by Dedeman Automobile pe propriul meu risc şi, în cazul unui 
eventual incident nu am nicio pretenţie morală sau materială faţă de FIA, ACR, FRAS, Organizatorul Raliului Moldovei Bacău și 
oficialii cursei. Am luat la cunoștință și mă angajez să respect regulamentele și regulile competiției, precum și indicațiile și deciziile 
Directorului Sportiv și ale Comisarilor Sportivi. 
 
Prin semnătura mea, declar că toate informațiile conținute în Formularul de înscriere sunt corecte și că am luat la cunoștință și sunt 
de acord în totalitate cu termenii și condițiile declarației de mai sus și că am acceptat toți termenii și condițiile referitoare la 
participarea mea în acest eveniment. 
 
Declaration of indemnity 
I hereby declare that I take part in Raliul Moldovei Bacău powered by Dedeman Automobile at my own risk. I will not hold the 
organiser, its officials, the Romanian Motorsport Federation or the FIA responsible for any accidents, injuries etc occurring during the 
rally. I have knowledge of and undertake to follow regulations and rules governing the event, as well as instructions and decisions of the 
Clerk of the Course and the Stewards of the Meeting. 
 
By my signature, I declare that all the information contained on the entry form is correct and that I acknowledge and agree in full to 
the terms and conditions of the above indemnity and that I accept all the term and conditions relating to my participation in this 
event. 

ASN Stamp 
 
 
 
Or enclose a written 
permission 

Competitor 
 
 
 
 
Semnătură / Signature 

Pilot / Driver 
 
 
 
 
Semnătură / Signature 

Copilot / Co-Driver 
 
 
 
 
Semnătură / Signature 

 
Vă rugăm să trimiteți aceasta cerere de înscriere la: 

Please send your entry form to: 
inscrieri@raliul-moldovei.ro 

 
 

 

Conform Regulamentului 2016/697/UE privind protecția datelor cu caracter personal, avem rugămintea de 
a v ă exprima ACORDUL PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL de către FRAS 
și Organizator, prin bifarea căsuței alăturate  
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