
                                       

 

          FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE MINIFOTBAL   
 

 

 

Nr. / data înregistrării la F.R.M. / A.J.M. / A.M.M.B 

 

..................../.............................................................. 

Nr. / data înregistrării la clubul cedent 
   

..................../.............................................................. 
Nr. / data înregistrării la clubul cesionar 

 

..................../.............................................................. 
                                                                                                                                                                                  

Acord de Transfer 

Încheiat astăzi ................................................. , între: 

              (ziua, luna, anul) 

Art. 1. PĂRȚILE 

1.1. CLUBUL  ...................................................................................., în calitate de cedent, reprezentat de 
                                      (denumirea completă a clubului care cedează jucătorul – CLUB CEDENT) 

D-nl / D-na  .................................................................................. cu funcția de .............................................................       
                       (numele  și prenumele oficialului împuternicit al clubului cedent)                           (functia imputernicitului in cadrul clubului) 

 

1.2             Este de acord cu transferul jucătorului  …………………………………………….…………………………. 

născut la data de  ....................................... în localitatea ..............................................., județ........................................,  

cu CNP  .....................................................................având nr. de legitimaţie .................................................................,  

1.3       CLUBUL  ...................................................................................., în calitate de cedent, reprezentat de 
                                      (denumirea completă a clubului care cedează jucătorul – CLUB CESIONAR) 

D-nl / D-na  ..................................................................... cu funcția de ...........................................................................       
                (numele  și prenumele oficialului împuternicit al clubului cesionar)                           (functia imputernicitului in cadrul clubului) 

 

Art. 2. OBIECTUL ACORDULUI  

              Părțile arătate mai sus au convenit asupra transferului jucătorului: 
 pe o perioadă determinată *)               de la ................................................., până la    .................................................. 

                  sau 

pe o perioadă nedeterminată *)              începând cu data de  ……………………………….........................................                           
.                                                                                                       *) se bifează și se completează numai ce corespunde 

Art. 3. ALTE LUCRURI DE SEMNALAT 

3.1. In momentul semnării prezentului acord de transfer, jucătorul ........................................................................... 

evoluează in competițiile de fotbal la echipa ........................................................din Liga 1,2,3 din țară/străinătate 

sau Futsal Liga1  din țară/străinătate 

3.2.  Acordul de transfer este însoțit de o adeverință de la Comisia de Disciplină locală, de unde pleacă jucătorul. Prin 
această adeverință care însoțește acordul de transfer se atestă faptul că jucătorul nu se află sub nici o incidență a 

regulamentului intern din campionat sau a unor decizii emise de FRM (suspendări, restanțe financiare, încălcări ale altor 
prevederi ale regulamentelor, etc.). 

3.3. Jucătorul și clubul cunosc faptul că o dată cu semnarea acestui acord de transfer orice obligații reciproce incetează, cu 

excepția celor prevăzute in acest acord.  
3.4. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Art. 5. DISPOZIȚII FINALE                       

5.1. Părțile semnatare ale prezentului acord de transfer se angajează să respecte și să aplice dispozițiile regulamentelor  
FRM în vigoare privind statutul și transferul jucătorilor de minifotbal. 

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

prevăzute de Statutul FRM  

Semnătura și stampila părților   

A. Clubul CEDENT ......................................................... Semnătură și stampilă 

reprezentat prin .........................................................  

B. Clubul CESIONAR ......................................................... Semnătură și stampilă 

reprezentat prin .........................................................  

C. JUCĂTORUL .........................................................  

D. PĂRINTE sau TUTORE LEGAL .........................................................  

Achitat transfer la FRM/AJM cu OP/chitanță nr............/.........................,conform facturii nr............/......................... 
 

 

 


