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                                                                                                                                     Nr.înreg.club cedent  _________________ 

* Se completează numai lit. a) sau b), după caz. 

 

Nr._______    /____________                                                                        Nr. înreg club cesionar________________ 

ACORD DE TRANSFER 
Art. 1. PĂRŢILE 

Între: 

1.1 Clubul cedent (care cedează jucătorul) _________________________________________________ 

reprezentat prin:_________________________________________, în calitate de______________________________ 

1.2 Clubul cesionar (care primeşte jucătorul)_________________________________________________ 

reprezentat prin:__________________________________________, în calitate de______________________________ 

1.3 Jucătorul de fotbal (amator/nonamator,profesionist)_______________________________ născut la data de ___________ 

în localitatea______________________ având carnetul de legitimare nr.____________ CNP_____________________ 

 

S-a încheiat prezentul acord:  

Art. 2. OBIECTUL ACORDULUI 

Obiectul acordului în constituie transferul jucătorului____________________________________________ de la 

clubul_____________________________________la clubul________________________________________________ 

Art. 3. DURATA TRANSFERULUI* 

Părţile semnatare au conveit că transferul să se efectueze: 

Pe o perioadă determinată de la  ____________________________________ la__________________________________ 

Cu titlu definitiv, începând cu data de _________________________________________________________________ 

Art. 4. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

4.1 Clubul cedent se obligă să pună  jucătorul la dispoziţia clubului cesionar începând cu date de _____________ 

şi să remită clubului cesionar carnetul de legitimare al acestuia. 

4.2 Clubul cesionar se obligă: 

a) să plătească clubului cedent suma de ___________________ cu titlu de indemnizaţie de transfer(IT). Suma se va plăti:  

- într-o singură tranşă până la date de _____________________________________________________________ 

- în mai multe tranşe, astfel:_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

b) să încheie cu jucătorul cu contract individual de muncă sau convenţie civilă, în condiţiile codului civil (numai pentru 

jucătorii profesionişti sau non-anatori); în cazul transferurilo temporare, contractele de muncă/convenţiile civile se încheie 

numai pentru perioada transferului temporar. 

c) să achite taxa de transfer la A.J.F.; 

d) să depună la forul sportiv cometent, toate documentele prevăzute de regulamentele A.J.F. în vigoare pentru operarea 

transferului. 

4.3 Jucătorul se obligă să încheie cu clubul cesionar un contract/convenţie civilă (numai jucătorii profesionişti sau 

non-amator) şi să se prezinte la activităţile competiţionale sau de pregătire ale clubului cesionar începând cu data 

efectuării transferului. 

4.4 Alte obligaţii _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Art. 5 DISPOZIŢII FINALE 

Părţile se angajează să respecte şi să aplice dispoziţiile regulamentare privind statutul şi transferal jucătorilor de 

fotbal. Litigile izvorâte din, sau în legătură cu acest accord de transfer se vor soluţiona în mod exclusive, de instanţele 

sportive cu atribuţii jurisdicţionale prevăzute de Statutul A.J.F.. 

 

Prezentul accord de transfer nu este (este) însoţit de o anexă. 

Încheiat azi ______________ în patru exemplare, căte unul pentru fiecare club, jucător şi A.J.F.. 

 

CLUBUL CEDENT,              JUCĂTOR      CLUB CESIONAR 

(Numele, prenumele ,    numele ,prenumele si semnatura    numele , prenumele si semnatura, 

semnătura şi ştampila clubului)                jucatorului / tutorelui       

                                                                 ( sunt de acord cu prelucrarea  

                                                                 datelor cu caracter personal ) 

                               


