
DECLARAŢIE 
 
 
Subsemnatul/a [………………………….…..], cetăţean român, născut(ă) la data de 
[……………], în [………………], legitimat(a) cu CI seria [….] nr. [………], 
eliberată de [………………..], CNP [………………………], cu domiciliul în  
[……………………..], în calitate de părinte/deținător al drepturilor părintești al/ale 
minorului [……………………………………..…], născut la data de 
[……………..…], CNP [……………………..…], (denumit in continuare 
„Minorul”) sportiv licenţiat în cadrul Federaţiei Române de Automobilism Sportiv 
(FRAS), la disciplina [……………………….…], prin prezenta declar pe propria 
răspundere, in numele soțului/soției, moștenitorilor și rudelor celor mai apropiate, 
că: 
 
- Minorul nu suferă de vreo afecțiune cardiacă, tensiune arterială ridicată sau altă 
afecțiune medicală care poate fi agravată de conducerea unui autovehicul in 
competiții de automobilism; 
- sunt de acord ca Minorul să participe la competițiile de automobilism sportiv din 
cadrul Campionatului Național de [……………………………………], organizate în 
sezonul [2023];  
- am fost informat(ă) cu privire la caracteristicile acestor competiții, ce implică 
parcurgerea în viteză și contra-cronometru a unui traseu prestabilit fie pe drum asfaltat 
ori pe un drum cu macadam ori un traseu neamenajat ca drum public, conducând un 
autoturism modificat din punct de vedere tehnic pentru asemenea competiții; 
- înțeleg riscurile pe care le implică acest sport și am fost informat(ă) întru-totul de 
implicațiile juridice, medicale și materiale ale participării fiului/fiicei mele în aceste 
competiții și eventualitatea unui accident – vătămarea corporală sau chiar decesul 
Minorului ori a altor participanți la competiții, precum și distrugerea autoturismului 
condus ori al altor participanți la competiție; 
- înțeleg că această disciplină sportivă implică un risc de accident pentru Minorul și 
pentru ceilalți participanți la competițiile de automobilism având în vedere că acestea 
implică conducerea unui autovehicul modificat din punct de vedere tehnic pentru 
asemenea competiții;   
- sunt de acord să-mi asum întreaga responsabilitate juridică și materială în cazul în 
care fiul/fiica mea suferă un accident în timpul competițiilor sau accidentează un alt 
participant la cursă; 
- înțeleg ca exista posibilitatea ca un alt participant la competiții, chiar și prin 
încălcarea Regulamentelor și în mod intenționat sa accidenteze Minorul in timpul 
competiției sau în momentele de pregătire sau după competiție, la standuri;  
- accept în mod explicit toate riscurile de vătămare, deces, daune sau pierderi care pot 
apărea ca rezultat al participării Minorului la competițiile de automobilism sportiv din 
cadrul competițiilor de automobilism sportiv menționate mai sus, organizate de 
Federația Română de Automobilism Sportiv (FRAS) și exonerez în mod expres de 
răspundere Federația Română de Automobilism Sportiv (FRAS), organizatorii, arbitri 
şi oficialii săi de orice răspundere civilă, penală sau materială în cazul unor accidente 
provocate Minorului sau de către Minor; 
- sunt de acord să despăgubesc și să exonerez Federația Română de Automobilism 
Sportiv (FRAS) pentru orice răspunderi,  daune, costuri, pretenții și/sau temeiuri 
pentru acționare în judecată pe care le pot suporta (inclusiv onorarii avocațiale și 
cheltuieli de judecată) care decurg din participarea Minorului la competițiile de 



automobilism sportiv menționate mai sus sau în legătură cu această participare și care 
au apărut ca rezultat al asistenței medicale de urgență acordate; 
- confirm faptul ca Minorul nu va participa la nicio competiție dacă se află sub 
influența alcoolului sau a narcoticelor sau dacă suferă de o afecțiune fizică care i-ar 
diminua abilitatea de a înțelege și de a respecta instrucțiuni și de a participa fără a crea 
riscuri pentru ceilalți sau pentru sine; 
- în cazul unei urgențe care necesită asistență medicală, sunt de acord ca echipa de 
asistenta medicala sa ia toate masurile pe care le considera adecvate în circumstanțele 
unor accidente; 
- înțeleg faptul că, sportul automobilism sportiv este o activitate inerent 
periculoasă și presupune riscuri care pot cauza vătămarea gravă și, în anumite 
cazuri, decesul din cauza naturii imprevizibile și a comportamentului irațional al 
celorlalți participanți în timpul competițiilor, evenimentelor, antrenamentelor 
etc, indiferent de performanțele lor trecute și îmi asum în mod direct riscul și 
pericolul vătămării sau decesului minorului în cadrul competițiilor de 
automobilism sportiv; 
- sunt de acord să despăgubesc și să exonerez Federația Română de Automobilism 
Sportiv (FRAS) pentru orice răspunderi,  daune, costuri, pretenții și/sau temeiuri 
pentru acționare în judecată pe care le pot suporta (inclusiv onorarii avocațiale și 
cheltuieli de judecată) care decurg din participarea Minorului la competițiile de 
automobilism sportiv menționate mai sus sau în legătură cu această participare și care 
au apărut ca rezultat al asistenței medicale de urgență acordate; 
- sunt de acord ca Minorul sa poată fi fotografiat, filmat, înregistrat și consimt la 
utilizarea oricărei fotografii, a oricărui videoclip, a oricărui film sau a oricărei imagini 
sau înregistrări de către Federația Română de Automobilism Sportiv în orice scop de 
activități sportive sau promovare a automobilismului sportiv ori alte activități legitime 
de strângere de fonduri, mediatizare a acestui sport și a activității federației; 
- sunt de acord cu eventuala recoltare de probe biologice specifice unei analize anti-
doping la evenimentele sportive organizate sub egida FRAS în anul 2020.   
 
Am ales în mod liber și deliberat să semnez prezenta Declarație pentru ca doresc ca 
Minorul să participe la competițiile de automobilism sportiv organizate de Federația 
Română de Automobilism Sportiv. 
 
Am citit și înțeleg conținutul prezentei declarații cu privire la riscuri, renunțări 
la răspundere și exonerări de răspundere. Am cunoștință de faptul că, prin 
semnarea prezentei declarații, renunț la anumite drepturi legale pe care eu, 
copilul meu sau moștenitorii noștri, cele mai apropiate rude ale noastre, le pot 
avea față de Federația Română de Automobilism Sportiv (FRAS).  
Prezenta exonerare va rămâne în vigoare pe parcursul tuturor participărilor 
minorului la competițiile organizate de Federația Română de Automobilism 
Sportiv, cu excepția cazului în care este revocată în scris de către Subsemnatul/a. 
Prezenta declarație a fost data in fata notarului, azi, data autentificării, într-un 
exemplar original si […] duplicate, dintre care unul va fi remis Federației 
Române de Automobilism Sportiv. 
 
SEMNATURĂ               DATA 
părinte/deținător al drepturilor părintești          
  
 


