
Nr. înregistrare 

AJF Dâmbovița 

Prin completarea prezentului formular, declar că am luat la cunoștință că informațiile vor fi prelucrate conform 
Regulamentului European nr. 679.2016 privind protecția datelor cu caracter personal. 

 

                                                                     Nr. înreg. club cedent _____________________________ 

                                                                     Nr. înreg. club cesionar ____________________________ 

 
ACORD DE TRANSFER 

 
 Art. 1 PĂRŢILE 
 Între: 1.1. Clubul/A.S. cedent (care cedează jucătorul)______________________________ 
 
reprezentat prin:   _______________________________ , în calitate de _____________________ şi 
    

 şi   
                   1.2. Clubul/A.S. cesionar (care primeşte jucătorul)____________________________ 
 
reprezentat prin:   __________________________________ , în calitate de ____________________     
  

 şi    
        1.3. Jucătorul de fotbal __________________________________________________ 

CNP ________________________________________ născut la data de _____________________ 

în loc. _________________________ fiul lui ___________________ şi ________________________ 

 
  S-a încheiat prezentul acord. 
 

 Art. 2 OBIECTUL 
 Obiectul acordului îl constituie transferul jucătorului __________________________________  
 
de la clubul/A.S. ___________________________ la clubul/A.S. _____________________________ 
 

 Art. 3 DURATA TRANSFERULUI 
 Părţile au convenit ca transferul să se efectueze pe o perioadă: 

a)    determinată, de la __________________ până la _________________________ 
sau       b)    nedeterminată (DEFINITIV) 
 

Art. 4 OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
          4.1. Clubul/A.S. ______________________________, în calitate de parte care primeşte 
 

 jucătorul , se obligă să asigure clubului/A.S. cedent _____________________________ următoarele: 
 

a) indemnizaţie de transfer în sumă de _______________________ lei  
 
b) alte condiţii _______________________________________________________________. 
 
          4.2. Clubul/A.S. ___________________________, în calitate de club cedent, se obligă 

să pună jucătorul la dispoziţia clubului cesionar. 
 

Art. 5 DISPOZIŢII FINALE  
5.1. Clubul/A.S. ____________________________________ , în calitate de club care 

primeşte jucătorul se obligă să achite la AJF Dâmbovița taxa de transfer, să încheie cu acesta un 
contract de joc (sau o convenţie civilă) pentru perioda stabilită prin prezentul acord şi să depună la 
AJF Dâmbovița documentele pentru efectuerea transferului. 
  5.2. Prezentul acord s-a încheiat cu respectarea prevederilor Regulamentului privind 
statutul şi transferul jucătorilor. 
   5.3. Încheiat astăzi, ________________ , în 4(patru) exemplare, câte unul pentru 
fiecare club/A.S., jucător şi AJF Dâmbovița. 
   



Nr. înregistrare 

AJF Dâmbovița 

Prin completarea prezentului formular, declar că am luat la cunoștință că informațiile vor fi prelucrate conform 
Regulamentului European nr. 679.2016 privind protecția datelor cu caracter personal. 

 

 
 

Semnătura şi ştampila părţilor 
 
 
A. Clubul cedent __________________________________          
    (denumirea şi ştampila) 
  
    ____________________________________________________ 
                            (numele şi semnătura) 

 
                             
 
B. Clubul cedent 2  (dacă este cazul) _____________________________         
    (denumirea şi ştampila) 
  
    __________________________________________________________                                  
                                  (numele şi semnătura) 
 
 

C. Clubul cesionar ________________________________         
    (denumirea şi ştampila) 
  
    __________________________________________________                                  

                                  (numele şi semnătura) 
 
 
 
 

D. Jucătorul ______________________________________  
            (numele şi semnătura) 
 
 
 

• Acordul de transfer se va scoate la imprimantă față-verso și se va 
completa cu pixul (cu litere majuscule) sau la calculator,  la toate 
rubricile: 

• Pentru jucătorii juniori sub 16 ani se va prezenta obligatoriu încuviinţarea 
scrisă dată de unul din părinţi (părintele în viaţă sau tutorele după caz). 

 
ÎNCUVIINŢARE SCRISĂ  

 
 Subsemnatul _______________________ născut la data de ___________cu 

act de identitate seria ____ nr. ____________ părinte/tutore al numitului __________                        

_________________  sunt de acord ca acesta să fie transferat la asociaţia sportivă 

(clubul)_______________________________ din localitatea ___________________ 

. 

      Data          Semnătura  
                  părinte/tutore 
 

Președinte AS/CS 

L.S. 

L.S. 

L.S. 


