Nr. inreg AJF ____________________

Nr. Inreg club cedent _____________________
Nr. Inreg club cesionar ____________________

ACORD DE TRANSFER nr.______
Art.1 PARTILE

Intre:
1.1. Clubul/AS cedent (care cedeaza jucatorul)_________________________________
reprezentat prin : __________________________, in calitate de____________________ si
1.2.Clubul/AS cesionar(care primeste jucatorul)__________________________
reprezentat prin : __________________________, in calitate de____________________ si
1.3.Jucatorul de fotbal _____________________________________________________
nascut la data de _________in _____________fiul lui_______________ si al
______________, CNP ___________________________ s-a incheiat prezentul accord.
Art.2. OBIECTUL

Obiectul acordului il constituie transferul jucatorului ___________________________
de la clubul __________________________ la clubul___________________________
Art.3. DURATA TRANSFERULUI

Partile au convenit ca transferal sa se efectueze :
a) Pe o perioada determinata, de la data de ______________ la ______________
b) Nedeterminata (DEFINITIV) de la data de _________________________
Art. 4. OBLIGATIILE PARTILOR
4.1. Clubul ____________________________, in calitate de parte care primeste jucatorul, se obliga sa
asigure clubului cedent ________________________________, urmatoarele:
a) Indemnizatie de transfer in suma de ______________________________lei.
b) Alte conditii___________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4.2. Clubul ___________________________, in calitate de club cedent, se obliga sa puna jucatorul la
dispozitia clubului cesionar.

Art.5. DISPOZITII FINALE
5.1. Clubul ______________________________, in calitate de club care primeste jucatorul se obliga sa
achite AJF BIHOR taxa de transfer, sa incheie cu acesta un contract de munca (sau o conventie civila)
pentru perioada stabilita prin prezentul accord si sa depuna la AJF documentele necesare pentru
efectuarea transferului.
5.2. Prezentul accord s-a incheiat cu respectarea prevederilor Regulamentului fotbalului profesionist si ale
Regulamentului privind statutul si transferul jucatorilor.
5.3. Incheiat astazi, _____________, in 4 (patru) exemplare, cate unul pentru fiecare club jucator si AJF.
SEMNATURA SI STAMPILA PARTILOR

A. Clubul cedent________________________ a) ______________________________
(denumirea si stampila)

(numele si prenumele)

B. Clubul cesionar______________________ a) ______________________________
(denumirea si stampila)

C.

Jucatorul _____________________________________

(numele si prenumele)

__________________________

(numele si semnatura)
Pentru jucător sub 16 ani va semna în mod obligatoriu și un părinte sau tutore

PARINTE/TUTORE (nume prenume semnătură)

Datele cu caracter personal înscrise în prezentul act se înregistrează în cadrul AJF Bihor, în conformitate cu dispozițiile legale privind
activitatea/atribuțiile/funcțiile asociatiei, și se prelucrează cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, conform art 4 punctul 2 din regulamentul (UE) nr. 679/2016 al
Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date.

