
Asociația Județeană de Fotbal Hunedoara 

 
Nr./data înregistrării la                                      Nr./data înregistrării la 

AJF/_______________________                     clubul/as. sportivă cedent/___________________ 

                                                                  

                                                                           Nr./data înregistrării la  

                                                                           club/as. sportivă cesionar/____________________ 
 

Acord  de  transfer 

Încheiat astăzi __________________, între: 
                                                                                                                 (ziua, luna, anul) 

Art. 1. PĂRŢILE 
 

1.1.  Clubul/as.sportivă _______________________________, în calitate de cedent, reprezentat de 
                                               (denumirea completă a clubului care cedează jucătorul – CLUB CEDENT) 

Dl/D-na ___________________________________, cu funcţia de _________________________ 
                       (numele şi prenumele oficialului împuternicit al clubului cedent)                                         (funcţia împuternicitului în cadrul clubului)                           
1.2.  Clubul/as. sportivă _____________________________, în calitate de cesionar, reprezentat de 
                                            (denumirea completă a clubului care primeşte jucătorul – CLUB CESIONAR) 

Dl/D-na ___________________________________, cu funcţia de _________________________ 
                       (numele şi prenumele oficialului împuternicit al clubului cesionar)                                      (funcţia împuternicitului în cadrul clubului)                           

şi 

1.3.  Jucătorul de fotbal ________________________________, născut la data de _____________, 

în localitatea _______________, judeţul_______________, cu CNP_________________________. 

 

Art. 2. OBIECTUL ACORDULUI 

Părţile arătate mai sus au convenit transferul jucătorului respectiv de la clubul cedent la clubul 

cesionar pe o perioadă determinată *)         de la ______________, până la_______________, sau pe 

o perioadă nedeterminată *)         începând cu data de ________________.       *) se bifează şi se completează  

                                                                                                                                                                                                  numai ce corespunde 
Art. 3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  

3.1. Clubul cedent se obligă: 

a) să permită jucătorului transferat ca începând cu data arătată la art. 2 pentru ca acesta să se prezinte 

la clubul cesionar şi să participe la procesul de instruire al noului club; 

b) să remită clubului cesionar carnetul de legitimare a jucătorului/licenţa de jucător profesionist; 

c) clubul şi jucătorul cunosc faptul că o dată cu semnarea acestui acord de transfer orice obligaţii 

reciproce încetează (în cazul transferului definitiv) cu excepţia obligaţiilor prevăzute în acest acord. 

3.2. Clubul cesionar se obligă: 

a) să plătească clubului cedent suma de _______________________________________________, 

cu titlu de indemnizaţie de transfer,                                       (se completează în cifre şi litere) 

într-o singură tranşă *)             până la data de ______________________________ sau  
*) se bifează numai 

ceea ce corespunde 

în mai multe tranşe  *)          , altfel: ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 



b) să încheie cu jucătorul un contract individual de muncă sau o convenţie civilă (pentru jucătorii 

profesionişti) 

c) să depună la forul competent să opereze transferul toate documentele prevăzute de regulamentele 

FRF în vigoare, inclusiv dovada achitării taxei de transfer la AJF după caz. 

 

3.3. Jucătorul se obligă: 

a) să încheie cu clubul cesionar un contract de muncă sau o convenţie civilă (numai jucătorii 

profesionişti); 

b) să se prezinte la programul de instruire, competiţii şi alte activităţi ale clubului cesionar începând 

cu data efectuării transferului. 

 

Art. 4. ALTE CLAUZE CONVENITE DE PĂRŢI 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Art. 5. DISPOZIŢII FINALE 

5.1. Părţile semnatare ale prezentului acord de transfer se angajează să respecte şi să aplice 

dispoziţiile regulamentelor FRF în vigoare privind statutul şi transferul jucătorilor de fotbal. 

5.2. Litigiile izvorâte din, sau în legătură cu, acest acord de transfer se vor soluţiona exclusiv de către 

instanţele jurisdicţionale prevăzute de Statutul FRF.  

Prezentul acord *) nu este însoţit de o anexă           sau   este însoţit de o anexă               *) se bifează numai 

                                                                                                                                                                                                                           ceea ce corespunde 

şi a fost încheiat în 4 (patru) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte şi unul pentru AJF. 

 

 
CLUBUL/AS.SPORTIVĂ CEDENT(Ă)                 CLUBUL/AS.SPORTIVĂ CESIONARĂ(Ă) 

 

____________________________                         ____________________________ 
                (DENUMIREA CLUBULUI CEDENT)                                                                          (DENUMIREA CLUBULUI CESIONAR)   
 

____________________________                         ____________________________ 
      (NUMELE ŞI PRENUMELE ÎMPUTERNICITULUI)                                (NUMELE ŞI PRENUMELE ÎMPUTERNICITULUI)   
 

____________________________                         ____________________________ 
                                (SEMNĂTURA)                                                                                                                 (SEMNĂTURA)   
 
 ŞTAMPILA                                                                       ŞTAMPILA 
 

 

 

                                                                     JUCĂTOR, 

                                           _______________________________ 
                                                   (NUMELE ŞI PRENUMELE JUCĂTORULUI) 

 

                                           _______________________________ 
                                                                 (SEMNĂTURA) 

 

 

 

 
NOTĂ: ACORDUL DE TRANSFER SE DACTILOGRAFIAZĂ SAU SE COMPLETEAZĂ CU PIXUL, CU MAJUSCULE 


