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Articolul 1    |    Aplicabilitatea  

 

1. Prezentele norme reglementează activitatea Intermediarilor, cu scopul exclusiv de  
a pune în legătură jucătorii şi cluburile în vederea negocierii sau renegocierii unui 
contract de muncă/contract civil al unui jucător de fotbal sau de a pune în legătură 
două cluburi în vederea încheierii unui acord de transfer a unui jucător în cadrul 
unei Asociaţii naţionale sau un club dintr-o Asociaţie naţională și alt club dintr-o altă 
Asociație națională. 

2. Aplicarea prezentului Regulament nu se limitează strict la activitățile 
Intermediarilor descrise la alin 1.  

3. Regulamentul se aplică și în cazul serviciilor care pot fi prestate de Intermediari 
oficialilor cluburilor sau antrenorilor.   

4. Regulamentul stabilește condițiile minime de desfășurare a activității 
Intermediarilor.  
 

Articolul 2    |    Prevederi generale  

 

1. ”Clientul” poate fi un jucător, un club, un oficial al unui club sau un antrenor care 
solicită unui Intermediar serviciile prevăzute la art. 1, alin. 1. 

2. Clientul poate folosi doar un singur Intermediar cu privire la orice activitate de 
intermediere în vederea încheierii unei tranzacții. Clienții se pot reprezenta singuri 
în orice aspect referitor la o tranzacție.  

3. Clientul nu trebuie să folosească sau să plătească o persoană pentru activități de 
intermediere, cu excepția situației în care persoana respectivă este înregistrată la 
FRF ca Intermediar și este îndreptățit să acționeze în baza unui Contract de 
intermediere încheiat înainte de începerea activității de intermediere. Utilizarea de 
către Client a serviciilor unei persoane care nu  este înregistrată ca intermediar în 
evidențele unei asociații naționale, reprezintă abatere disciplinară și se sancționează 
conform prevederilor art. 9 din prezentul regulament. 

4. Un Intermediar nu trebuie să întreprindă nici o activitate de intermediere ca agent 
sau reprezentant al oricărei alte persoane în afară de Clientul pentru care este 
angajat să îl reprezinte (cu excepția situațiilor prevăzute la articolul 5, alineatul 6 de 
mai jos). 

5. Este interzis unui Client sau Intermediar să ascundă sau să denatureze realitatea 
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sau orice aspect referitor la tranzacția în care a fost implicat.  

6. Este interzis oricărei părți a unei tranzacții să: 

a) sugereze în orice mod, direct sau indirect, altei părți a tranzacției că 
transferul/contractul în speță depinde de acordul Clientului de a fi 
reprezentat doar de un anumit Intermediar; sau 

b) condiționeze transferul/contractul de acordul Clientului de a fi reprezentat 
doar de un anumit Intermediar.  

7. Un club trebuie să ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că oficialii 
clubului se supun prevederilor prezentului Regulament.  

6. Orice Intermediar sau Client este obligat să se asigure că toate contractele și 
documentele relevante conțin cel puțin numele, semnătura și numărul de 
înregistrare al tuturor Intermediarilor care prestează servicii de intermediere pentru 
tranzacția în cauză. Dacă jucătorul sau clubul nu a folosit serviciile unui Intermediar 
pentru transferul respectiv, acest lucru trebuie menționat în toate documentele 
relevante ale tranzacției.  

 
Articolul 3    |    Persoanele fizice exceptate  

 

1. Unul dintre părinţi, copilul, fratele, sora, tutorele legal sau soţul/soţia jucătorului îl 
pot reprezenta pe acesta în timpul negocierii sau renegocierii unui contract de 
muncă/contract civil. 
2. O persoană fizică autorizată legal să practice avocatura în conformitate cu 
legislaţia în vigoare în ţara sa de reşedinţă poate reprezenta un jucător sau un club 
în timpul negocierii unui transfer sau a unui contract de muncă/contract civil. 

3. Pentru evitarea oricărui dubiu niciun oficial al unui club nu poate fi Intermediar 
atunci când desfășoară activități de intermediere în numele și pentru clubul pe care 
îl reprezintă. 

4. Activitatea acestor persoane fizice exceptate nu este reglementată de acest 
Regulament.  

 

Articolul 4    |    Inregistrarea Intermediarilor 

 

1. Persoanele fizice sau juridice care doresc să presteze servicii de intermediere au 
obligația de a se înregistra în evidența FRF.  
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2. Pentru înregistrarea în evidența FRF, persoanele fizice sau juridice trebuie să 
îndeplinească condițiile din Anexa 2. 

 

Articolul 5   |    Contractul de intermediere 

 

1. Între un Intermediar și un Client trebuie să fie încheiat un Contract de 
intermediere valabil, semnat înainte ca intermediarul să presteze activitatea pentru 
și în numele clientului său. 

2. Contractul de intermediere va fi încheiat doar pe formular tipizat emis de FRF 
și va conține toate înțelegerile dintre părți cu privire la activitatea de intermediere, și 
trebuie să conțină cel puțin toate prevederile obligatorii din Contractul Standard de 
Intermediere, conform prevederilor Anexei 4. Părțile au libertatea de a insera și alți 
termeni contractuali, doar dacă sunt în concordanță cu prevederile obligatorii din 
Contractul Standard de Intermediere din prezentul Regulament și cu prevederile 
Regulamentului FIFA privind modul lucru cu Intermediarii. Utilizarea unui alt 
tip/formular de contract cu excepția celui emis de FRF nu va fi înregistrat în 
evidențele FRF și nu va fi opozabil terților. De asemenea semnarea unui contract de 
intermediere pe un alt formular decât cel emis de FRF reprezintă o încălcare a 
prezentului regulament și se sancționează cu excluderea din lista de intermediari 
pentru intermediarul respectiv și penalitate de 50.000 lei pentru celelalte părți 
semnatare. 

3. Toate părțile Contractului de intermediere au obligația de a trimite copii la FRF 
după toate contractele de intermediere la care sunt parte. Contractele de 
intermediere trebuie să fie înregistrate la FRF în termen de 30 zile de la semnarea lor 
sau cel mai târziu până la data la care transferul jucătorului/contractul este 
înregistrat la forul competent.  

4. Orice prevedere contractuală care încalcă obligațiile și prevederile 
Regulamentului FIFA privind modul de lucru cu Intermediarii este strict interzisă. În 
acest caz, FRF are competența de a notifica părțile cu privire la orice încălcare, părțile 
având obligația de a modifica clauza notificată. Nerespectarea obligației de a 
modifica clauza constituie o încălcare a prezentului Regulament, distinctă față de 
prima abatere. 

5. Toate părțile Contractului de intermediere au obligația de a informa FRF în scris în 
cazul denunțării unilaterale a contractului, novației, modificării acestuia sau al unui 
eveniment care poate afecta valabilitatea Contractului de intermediere (cu excepția 
ajungerii la termen a contractului), în termen de 30 zile de la producerea 
evenimentului în cauză.  

6. Când un Intermediar deleagă sau subcontractează oricare dintre serviciile de 
intermediere, obligațiile, serviciile sau responsabilitățile în legătură cu clientul său 
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către un alt Intermediar, acesta trebuie să: 

a) trimită o copie a contractului de intermediere încheiat între noul 
Intermediar și client, conform prevederilor art. 5 alin. 3; 

b) înregistreze condițiile în care deleagă sau subcontractează obligațiile în 
cauză și să le includă în Acordul scris dat de client cu privire la această 
operațiune; și 

c) trimită o copie a  Acordului scris al clientului cu privire la această 
operațiune, conform prevederilor art. 5 alin. 3.  

7. Dacă un jucător încheie un Contract de intermediere cu un Intermediar, clubul 
este obligat să discute cu Intermediarul pentru orice transfer referitor la jucătorul în 
cauză, cu excepția situației în care jucătorul trimite o solicitare în scris clubului prin 
care se prevede expres contrariul. Jucătorul are apoi obligația de a trimite această 
notificare scrisă și Intermediarului înainte ca tranzacția să aibă loc. 

8. Este interzis unui Intermediar să abordeze, direct sau indirect, sau să încheie un 
acord cu privire la activitatea de intermediere a unui jucător înainte de 1 ianuarie a 
anului în care jucătorul împlinește 16 ani. 

9. Este interzis încheierea unui contract între un Intermediar și un jucător minor fără 
semnătura unui părinte sau a reprezentantului legal al minorului. 

10. Un Intermediar poate semna cu un Client un Contract de intermediere pentru o 
singură tranzacție. La finalizarea tranzacției contractul încetează de drept.  

 

Articolul 6    |    Plățile către Intermediari 

 

1. Un Intermediar trebuie să fie remunerat de Clientul pe care îl reprezintă. Termenii 
și condițiile de plată se stabilesc prin Contractul de intermediere înregistrat la FRF. 

2. Când un Intermediar se angajează să reprezinte un Client, acesta își îndeplinește 
obligațiile de plată conform prevederilor Contractului de intermediere înregistrat la 
FRF doar în una sau mai multe dintre aceste variante: 

a) Clientul plătește Intermediarul în mod direct; și/sau 
b) când jucătorul/antrenorul/oficialul clubului trimite o notificare în scris 

acestuia, clubul poate să deducă din salariul net plătit periodic 
jucătorul/antrenorul/oficialul clubului o sumă în favoarea Intermediarului, 
pentru a acoperi obligațiile asumate de Client prin contractul de 
intermediere înregistrat la FRF.  

3. Când Intermediarul și jucătorul/antrenorul/oficialul unui club stabilesc de comun 
acord în prevederile Contractului de intermediere că un comision (o sumă totală sau 
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plăți eșalonate) va fi plătit pentru realizarea unui anumit transfer, comisionul va fi 
calculat în baza venitului brut al jucătorului/antrenorului/oficialului unui club, 
conform prevederilor contractului încheiat de jucător/antrenorul/oficialul unui club 
ca urmare a activității prestate de Intermediar.  

4. Dacă jucătorul/antrenorul/oficialul unui club și Intermediarul au fost de acord cu 
plăți eșalonate, Intermediarul are dreptul de a primi sumele datorate până la finalul 
contractului sau până când jucătorul/antrenorul/oficialul unui club semnează un 
nou contract, fără să apeleze la serviciile Intermediarului.   

5. Onorariul unui Intermediar datorat de un club pentru serviciile de intermediere 
prestate va fi stabilit ca sumă forfetară convenită în prealabil. 

6. Toate plățile sau remunerațiile de orice natură făcute oricărei persoane în legătură 
cu activitatea de intermediere prestată pentru sau în numele unui club trebuie să fie 
înregistrate integral în contabilitatea clubului. Această prevedere nu interzice însă 
unui Intermediar care lucrează cu un club să subcontracteze sau să delege unui alt 
Intermediar aceste activități, responsabilități sau servicii, în conformitate cu art. 5 
alin. 6.  

7. Un Intermediar sau o Societate de intermediere nu poate vira în mod direct 
remunerația aferentă intermedierii unei persoane care nu a fost implicată în 
tranzacție. Această prevedere nu afectează posibilitatea unei societăți de a-și plăti 
angajații sau alți contractanți care nu au legătură cu activitatea de intermediere. 

8. Un club care trebuie să plătească unui alt club contribuții de solidaritate și/sau 
compensații de formare și promovare și/sau orice altă plată considerată aferentă 
transferului, are obligația de a face plata în mod direct clubului beneficiar. Este 
interzis unui club să plătească orice sumă de bani unei persoane care nu a fost 
implicată în tranzacție. 

9. Unui intermediar îi este interzis să încaseze comision în cazul în care tranzacția a 
vizat negocierea unui contract de muncă sau transferul unui jucător minor. 

10. Cu titlu de recomandare, Clientul și Intermediarul pot folosi următoarele repere: 

a) Remunerația totală a intermediarului pentru o tranzacție în care a reprezentat 
un jucător/antrenor/oficial al unui club nu va depăși 3% din venitul brut al 
acestuia, pe toată durata contractului în speță. 

b) Remunerația totală a intermediarului pentru o tranzacție în care a reprezentat 
un club pentru încheierea unui contract cu un jucător/antrenor/oficial al 
unui club nu va depăși 3% din venitul brut al acestuia, pe toată durata 
contractului în speță.  

c) Ținând cont și de prevederile art. 8 (conflictul de interese), remunerația totală 
a intermediarului pentru o tranzacție în care a reprezentat un club în vederea 
transferării unui jucător nu va depăși 3% din indemnizația de transfer efectiv 
plătită clubului cesionar pentru transferul jucătorului în cauză. 
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Articolul 7    |    Publicitatea față de terți 

 

1. FRF va publica numele și numărul de înregistrare al tuturor Intermediarilor și, dacă 
este cazul, numele tuturor Societăților de intermediere (persoane juridice 
înregistrate ca Intermediari) într-o listă pe site-ul oficial al FRF, care va fi actualizată 
periodic.  

2. FRF are dreptul de a publica, în orice mod și în orice moment consideră necesar, o 
listă a tuturor tranzacțiilor efectuate, unde au fost utilizate serviciile unui 
Intermediar.  

3. FRF are dreptul de a publica, în orice mod și în orice moment consideră necesar, 
sumele totale consolidate reprezentând plățile efectuate Intermediarilor de 
jucători/antrenori/oficiali ai cluburilor și sumele totale consolidate reprezentând 
plățile efectuate de cluburi Intermediarilor. 

4. FRF are dreptul de a publica orice decizie în legătură cu acest Regulament, în orice 
mod și în orice moment consideră necesar, inclusiv numele sau orice altă informație 
relevantă referitoare la un Intermediar care a fost sancționat disciplinar, inclusiv 
dacă o înregistrare e suspendată sau retrasă. 

 

Articolul 8    |    Conflictul de interes 

 

Consimțământul față de reprezentarea duală/multiplă 

1. Un Intermediar poate reprezenta doar una din părțile tranzacției, cu excepția 
cazului în care Intermediarul și celelalte părți implicate se conformează în totalitate 
condițiilor privind reprezentarea duală/multiplă prevăzute de alin. 2 și alin. 3 de mai 
jos. Condițiile prevăzute la alin. 2 și alin. 3 trebuie să fie îndeplinite, de asemenea, 
anterior oricărei situații în care doi sau mai mulți Intermediari înregistrați urmează să 
reprezinte mai mult decât o singură parte a tranzacției. În acel caz, Intermediarii 
înregistrați vor fi obligați în mod solidar să se conformeze condițiilor de la alin. 2 și 
alin. 3.   

2. Un Intermediar poate efectua activități de intermediere pentru mai mult decât 
una dintre părți în legătură cu o tranzacție, numai în cazul îndeplinirii în totalitate a 
următoarelor condiții: 

a) Intermediarul are încheiat un contract de reprezentare cu una dintre părțile 
tranzacției (”prima parte”) și contractul de intermediere a fost înregistrat la 
FRF cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 3 din Regulament; în mod 
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alternativ, Intermediarul a încheiat un acord de sub-contractare în legătura 
cu prima parte cu respectarea condițiilor de la art. 3, alin. 6 din Regulament; 
și 

b) Intermediarul obține acordul prealabil scris al tuturor părților în vederea 
reprezentării de către Intermediar al oricărei alte părți a tranzacției (”cealaltă 
parte/celelalte părți”); și 

c) odată ce Intermediarul și cealaltă/celelalte părți au convenit termenii și 
condițiile (dar anterior ca aceștia să fi încheiat un contract de intermediere), 
Intermediarul trebuie să informeze în scris toate părțile implicate, despre 
toate detaliile acordurilor propuse inclusiv, dar nelimitat la, remunerația 
plătibilă Intermediarului de către părți; și  

d) tuturor părților le este acordată posibilitatea rezonabilă de a apela la consiliere 
juridică independentă și/sau, în cazul unui jucător, să apeleze la consiliere 
din partea sindicatului jucătorilor, anterior exprimării consimțământului scris; 
și 

e) după ce li s-a acordat această posibilitate, toate părțile își exprimă 
consimțământul expres, în scris, ca Intermediarul să încheie un contract de 
intermediere cu altă parte/alte părți în termenii și condițiile propuse. 

3. În cazul în care oricare dintre părți nu-și exprimă consimțământul expres, în scris,  
conform condițiilor de mai sus, Intermediarului îi este interzis să presteze servicii 
către altă parte/alte părți, sau să primească vreo remunerație de la cealaltă 
parte/celelalte părți pentru tranzacția în cauză, iar celeilalte părți/celorlalte părți le 
este interzis să beneficieze de servicii din partea Intermediarului ori să efectueze 
plăți Intermediarului pentru tranzacția în cauză. Intermediarul poate continua să 
reprezinte doar prima parte în tranzacția în cauză și să fie plătit pentru aceste servicii 
în conformitate cu art. 4 din Regulament și cu termenii și condițiile contractului de 
intermediere aferent.   

 

Limitări cu privire la  Conflictul de Interese 

4. Un Intermediar sau o Societate de intermediere nu pot deține acțiuni sau o 
funcție în cadrul unui club de fotbal. În mod similar, un club, un jucător, un antrenor 
sau un oficial al unui club nu pot deține acțiuni sau o funcție într-o Societate de 
intermediere sau un interes în activitatea unui Intermediar.  

5. Un asemenea interes este definit ca aflarea într-o poziție sau asociere de 
asemenea manieră încât să permită exercitarea influenței materiale, financiare, 
comerciale, administrative, manageriale sau orice alt fel de influență asupra afacerii 
clubului sau Intermediarului, după caz. 

6. Noțiunea de interes în sensul de mai sus include un interes al: 

(i) soțului/soției, copilului, părintelui sau fratelui/sorei Intermediarului sau 
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jucătorului/antrenorului/oficialului unui club, după caz; și/sau 

(ii) unei societăți în care orice interes legal sau patrimonial sau orice 
participație este deținută de intermediar, jucător sau antrenor sau oficial al unui 
club sau orice soț/soție, copil, părinte sau frate/soră a intermediarului sau 
jucătorului/antrenorului/oficialului unui club, după caz; și/sau 

(iii) unei Societăți asupra căreia controlul sau influență financiară, comercială, 
administrativă, managerială sau de orice altă natură pot fi exercitate de persoana 
sau soțul/soția, copilul, părintele sau fratele/sora Intermediarului sau 
jucătorului/antrenorului/oficialului unui club, după caz. 

7. Un Intermediar nu trebuie să aibă vreun interes de nicio natură în legătură cu 
dreptul de legitimare al unui jucător. Aceasta include, fără a se limita, la deținerea 
vreunui interes într-o indemnizație de transfer sau vreo valoare de transfer viitoare a 
unui jucător. Aceasta nu împiedică Intermediarul care acționează în mod exclusiv 
pentru un club într-o tranzacție să fie remunerat prin raportare la suma totală a 
indemnizației de transfer generată de acea tranzacție. 

8. Un Intermediar nu trebuie să dea, să ofere sau să caute să ofere vreun folos de 
orice natură, către orice club, oficial de club, antrenor sau jucător având ca rezultat 
facilitarea accesului la jucători. De asemenea este interzisă promovarea serviciilor 
Intermediarului față de jucători în legătură cu o tranzacție sau în schimbul oricărui 
beneficiu, serviciu, favoare sau orice fel de tratament preferențial cu privire la 
jucătorii clubului. Cluburilor, antrenorilor, oficialilor de club, precum și jucătorilor le 
este interzis să accepte asemenea oferte sau să primească asemenea foloase.   

9. Un intermediar nu trebuie să dea, să ofere sau să caute să ofere vreun folos de 
orice natură către un jucător (sau orice membru al familiei acelui jucător) în legătură 
cu încheierea unui Contract de intermediere cu acel Intermediar. Jucătorilor le este 
interzis să acepte asemenea oferte sau să primească asemenea foloase. 

 

Obligația de informare 

10. Oricare parte a Contractului de intermediere are obligația de a informa FRF cu 
privire la orice sumă de bani care este plătită sau încasată în virtutea respectivului 
contract de intermediere, în termen de 30 zile de la efectuarea plății.  

11. Oricare parte a Contractului de intermediere are obligația de a informa FRF cu 
privire la orice acord scris care există între părți cu privire la o tranzacție. Informarea 
trebuie efectuată în termen de 30 zile de la data la care:  

a) părțile au încheiat în scris un asemenea acord; sau 
b) b) o persoană devine angajat/colaborator al unui club și are un acord scris   

pre-existent cu un Intermediar; sau 
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c) o persoană se înregistrează ca Intermediar și are un acord scris pre-existent cu 
un un club ca angajat/colaborator. 

12. Intermediarii, jucătorii, cluburile, antrenorii și oficialii cluburilor vor informa în 
scris orice conflict de interese pe care l-ar putea avea în legătură cu o tranzacție și 
vor obține consimțământul expres prealabil al celorlalte părți implicate în respectiva 
tranzacție, astfel încât activitatea lor să continue. Un exemplar al consimțământului 
scris exprimat de părțile tranzacției va fi comunicat la FRF în termen de 30 zile de la 
data completării, dar nu mai târziu de data înregistrării unei tranzacții la forul 
competent. 

 

Articolul 9    |    Încălcarea regulamentului 

 

1. Orice încălcare a prezentului Regulament este considerată abatere disciplinară. 
Orice abatere disciplinară va fi supusă regulamentelor FRF și va fi constatată de către 
comisia competentă din cadrul Federației.  

1.1 Împotriva Intermediarilor pot fi pronunţate următoarele sancţiuni pentru 
încălcarea prezentului regulament şi a anexelor sale: 

- mustrare sau avertizare - ce poate fi dispusă de Comisia de Disciplină și Etică a 
FRF; 

- penalitate sportivă de minim 5.000 lei - stabilită/dispusă de Comisia de 
Disciplină și Etică a FRF; 

- interdicţie de a participa la orice activitate legată de fotbal – ce poate fi 
stabilită/dispusă de Comisia de Disciplină și Etică a FRF. 

1.2 Împotriva jucătorilor, antrenorilor sau oficialilor unor cluburi, în calitate de 
Clienți,  pot fi pronunţate următoarele sancţiuni pentru încălcarea prezentului 
regulament şi a anexelor sale: 

- mustrare sau avertizare ce poate fi stabilită/dispusă de Comisia de Disciplină și 
Etică a FRF; 

- penalitate sportivă de minim 5.000 de lei - stabilită/dispusă de Comisia de 
Disciplină și Etică a FRF; 

- suspendare pentru un număr de jocuri - stabilită/dispusă de Comisia de 
Disciplină și Etică a FRF; 

- interdicţie de a participa la orice activitate legată de fotbal - stabilită/dispusă 
de Comisia de Disciplină și Etică a FRF. 

Aceste sancţiuni pot fi aplicate separat sau cumulat. 

1.3 Împotriva cluburilor, în calitate de Clienți, pot fi pronunţate următoarele 
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sancţiuni pentru încălcarea prezentului regulament şi a anexelor sale: 

- mustrare sau avertizare ce poate fi dispusă de Comisia de Disciplină și Etică a 
FRF; 

- penalitate sportivă de minim 10.000 de lei - stabilită/dispusă de Comisia de 
Disciplină și Etică a FRF; 

- interdicţie de a efectua transferuri - stabilită/dispusă de Comisia de Disciplină 
și Etică a FRF; 

- retragere de puncte - stabilită/dispusă de Comisia de Disciplină și Etică a FRF; 
- retrogradare într-o ligă inferioară - stabilită/dispusă de Comisia de Disciplină și 

Etică a FRF. 

Aceste sancţiuni pot fi aplicate separat sau cumulat. 

2. Comisiile FRF sunt competente să aplice sancţiunile în ceea ce priveşte litigiile sau 
neconformitățile relevate în legătură cu tranzacţiile naționale încheiate de 
Intermediari.  

3. În ceea ce priveşte litigiile sau neconformitățile relevate în legătură cu tranzacţiile 
internaţionale, comisia de disciplină a FIFA este abilitată să decidă sancţiuni în 
conformitate cu regulamentul de disciplină al FIFA. 

 

Articolul 10    |    Dispoziții tranzitorii 

 

1. Un Intermediar poate desfășura activități de intermediere în temeiul unui 
Contract de reprezentare înregistrat la FRF anterior datei de 1 aprilie 2015 dacă acel 
Contract de intermediere este redepus la FRF în termen de 30 zile de la data în care 
Intermediarul s-a înregistrat la Federație, în conformitate cu Anexa 2. 

2. Agenții de jucători licențiați de FRF au obligația ca până la data de 01 iulie 2015 să 
predea licențele. Nerespectarea acestei obligații determină refuzul FRF de a 
înregistra respectiva persoană ca intermediar. 
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ANEXA 1 

Definiția termenilor 
 

În prezentul Regulament, termenii utilizați vor avea următorul înțeles: 

Venit brut – remunerația brută a jucătorului/antrenorului/oficialului unui club, 
excluzând orice bonus condiționat de performanța sportivă a jucătorului sau a 
clubului; 

Club – orice structură sportivă participantă în competițiile oficiale organizate sau 
recunoscute de FRF sau de orice altă Asociație națională afiliată la FIFA; 

Intermediar – orice persoană fizică sau juridică organizată sub forma unei societăți 
comerciale, care desfășoară activitate de intermediere și este înregistrată la FRF în 
conformitate cu Anexele 2 și 3 ale prezentului Regulament; 

Activitate de intermediere – activitatea desfășurată de o persoană înregistrată ca 
Intermediar în vederea realizării unei tranzacții pentru sau în numele unui jucător, 
antrenor, oficial al unui club sau club.  

Tranzacție – orice negociere sau activitate conexă, incluzând orice comunicare 
premergătoare sau pregătitoare menită să determine încheierea, încetarea sau 
modificarea termenilor unui contract dintre un jucător/antrenor/oficial al unui club 
și un club, facilitarea sau efectuarea legitimării unui jucător la un club sau facilitarea 
ori efectuarea unui transfer al unui jucător de la un club la un alt club (indiferent 
dacă este vorba de un transfer temporar sau definitiv). 

Contract standard de intermediere – contractul standard aflat în Anexa 4 
prezentului Regulament. 

Contract de intermediere – orice înțelegere dintre un Intermediar și 
jucătorul/antrenorul/oficialul unui club  sau clubul pe care îl reprezintă al cărui 
obiect este desfășurarea activității de intermediere în folosul 
jucătorului/antrenorului/oficialului unui club sau al clubului. Contractul de 
intermediere va conține în mod obligatoriu cel puțin clauzele  impuse de Contractul 
standard de intermediere. 
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ANEXA 2 

Înregistrarea Intermediarilor 
 

1. Orice persoană fizică sau juridică care intenționează să acționeze în calitate de 
Intermediar se va înregistra la FRF. Înregistrarea și/sau reînnoirea înregistrării 
Intermediarilor va începe în luna ianuarie a fiecărui an și va fi valabilă pentru o 
perioadă de 12 luni. 

2. Un oficial al unui club, (astfel cum este acesta definit în Statutul și Regulamentele 
FRF) un antrenor sau un jucător nu pot fi înregistrați ca Intermediari. Un 
Intermediar care activează ca jucător, ca antrenor sau ca oficial al unui club va fi 
suspendat din Lista Intermediarilor înregistrați la FRF pe durata existenței stării 
de incompatibilitate. 

3. Persoana fizică doritoare de a fi înregistrată ca Intermediar trebuie să formuleze 
către FRF o cerere scrisă. Solicitantul trebuie să dovedească o reputaţie 
impecabilă. Se consideră că un solicitant are reputaţie impecabilă dacă nu a fost 
condamnat niciodată pentru infracţiuni financiare sau săvârşite cu violenţă. În 
acest scop, solicitantul are obligația să depună, împreună cu cererea de înscriere, 
cazierul judiciar la zi, emis cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii.  

4. Persoana fizică înregistrată ca Intermediar va depune la FRF, în același timp cu 
cererea de înscriere, și o declaraţie scrisă prin care să confirme că este de acord să 
respecte statutele, regulamentele, directivele şi deciziile organismelor 
competente ale FIFA şi ale FRF, precum şi jurisdicţia Tribunalului Arbitral al 
Sportului de la Lausanne. 

5. Dosarul de înscriere va trebui să cuprindă următoarele documente:  
− cerere scrisă; 
− cazier judiciar al persoanei fizice sau juridice valabil, după caz; 
− declarație scrisă astfel cum este prevăzută la punctul 4 din prezenta 

anexă;  
− copia actului de identitate/certificatului de înmatriculare (CUI);  
− chitanța de plată a taxei de înscriere.  

6. Taxa de înregistrare sau de reînnoire a înregistrării va fi stabilită anual de 
Comitetul Executiv al FRF. 

7. FRF, prin Unitatea de management licențe și afilieri, are obligaţia de a verifica 
dacă o cerere de înscriere și documentele aferente sunt complete și îndeplinesc 
cerințele minime din prezentul Regulament. 
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8. Dacă o cerere de înregistrare este respinsă, solicitantul se va putea adresa 
Camerei Naționale de Soluționare a Litigiilor și apoi Comisiei de Recurs a FRF 
pentru a se reanaliza cererea de înscriere și a constata dacă sunt îndeplinte 
condițiile prevăzute de prezentul Regulament pentru a fi înregistrat ca 
Intermediar. 

9. După înregistrarea ca Intermediar, persoana înregistrată va putea utiliza în toate 
comunicările oficiale titulatura de “Intermediar înregistrat la FRF. 

10. Pentru persoanele care s-au înregistrat ulterior datei de 01.09.2015, înregistrarea 
va fi valabilă și pentru anul 2016. 
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ANEXA 3  

Reguli aplicabile persoanelor juridice înregistrate ca 
Intermediari 

 

1. O persoană juridică poate fi înregistrată ca Intermediar doar de o persoană fizică deja 
înregistrată ca Intermediar sau care se înregistrează concomitent cu persoana juridică 
ca Intermediar. 

2. O persoană juridică înregistrată ca Intermediar va informa în scris FRF cu privire la toate 
persoanele fizice deja înregistrate ca Intermediari și care pot desfășura activitatea de 
intermediere în numele acesteia. Este interzisă desfășurarea activității de intermediere 
de persoane fizice care nu sunt înregistrate deja ca Intermediari. 

3. Tranzacțiile în care parte este o persoană juridică înregistrată ca Intermediar vor conține 
pe toate documentele relevante numele și semnătura persoanei fizice care este 
înregistrată ca Intermediar și a efectuat activitatea de intermediere precum și ștampila 
persoanei juridice. 

4. FRF va publica numele persoanei fizice care acționează ca Intermediar într-o tranzacție, 
ca reprezentant al unei persoane juridice, astfel cum este prevăzut la punctul 2 din 
prezenta Anexă.  
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Anexa 4 

Contractul standard de intermediere 

 

Contractul de intermediere  

Seria …… Nr. …………… 

  

Părţile 

.......................................................................................................................................... 

(Numele şi prenumele intermediarului, CNP și adresa completă sau denumirea firmei de 
intremediere și reprezentantul acesteia, CUI și adresa exactă, după caz) 

numit în continuare: „Intremediar înregistrat la FRF” 

şi 

..................................................................................................................................... 

(Numele şi prenumele jucătorului/clubului/antrenorului/oficialului unui club, CNP și 
adresa completă sau denumirea clubului CUIl/CIF și adresa exactă, după caz)  

numit în continuare: Clientul 

s-au înţeles să încheie următorul contract de intremediere, conform Regulamentului 
privind modul de lucrul cu Intermediarii (în continuare Regulament), cu următoarele 
clauze: 

 

1) OBIECTUL CONTRACTULUI 

Tranzacția la care se referă prezenta înțelegere este negociere/renegocierea 
Contractului .........................................de Intermediarul înregistrat la FRF, în numele și 
pentru Clientul său. 

Tranzacția la care se referă prezenta înțelegere este negocierea Acodrul de transfer 
al jucătorului...........................................de la clubul .................................... la clubul 
.................................. de Intermediarul înregistrat la FRF, în numele și pentru Clientul 
său. 
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                                         (se va selecta varianta convenită) 

 

2) DURATA 

Prezentul contract este valabil până la încheierea tranzacției care face obiectul 
acestei înțelegeri. 

Contractul intră în vigoare de la data semnării acestuia de ambele părți.     

(se va semna fiecare filă a contractului de cele două părți) 

                                                   

3) REMUNERAŢIA 

Numai Clientul poate plăti remuneraţia Intermediarului înregistrat la FRF pentru 
activitatea sa de negociere/renegociere a unui Contract al unui 
jucător/antrenor/oficial al unui club sau de negociere a unui Acord de transfer al 
unui jucător de la un club la alt club. 

a) Jucătorul/antrenorul/oficialul unui club, în calitate de Client 

Intermediarul înregistrat la FRF primeşte un comision în valoare de ..........% din 
venitul brut al jucătorului/antrenorului/oficialului unui club. Metoda de efectuare a 
plăţii: 

 

- toată suma la începerea contractului    
 

- plăţi anuale la finele fiecărui an, până la terminarea contractului   
                                                                           

(se bifează varianta convenită) 

b) Clubul în calitate de Client 

Intermediarul înregistrat la FRF primeşte un comision în valoare de ........................                                                                                                                     

(se înscrie suma exactă şi moneda) 

- într-o singură tranşă, la încheierea tranzacției 
 

- în mai multe tranșe, astfel cum este definit mai jos 
 

                      

(se bifează varianta convenită) 

................................................................................................................................................................ 
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................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

  

4) LEGISLAŢIA OBLIGATORIE 

Părţile convin să respecte statutele, regulamentele, directivele şi deciziile 
organismelor competente ale FIFA, ale confederaţiilor şi ale asociaţiilor naţionale, 
ale FRF, precum şi prevederile Codului muncii şi alte prevederi legale în vigoare pe 
teritoriul României şi legile şi tratatele internaţionale în materie. 

(se va semna fiecare filă a contractului de cele două părți)    

Părţile convin ca în caz de litigiu să se adrese organismelor jurisdicționale ale FRF și, 
în final, Tribunalului Arbitral al Sportului de la Lausanne. 

 

5) OBLIGAȚIA DE INFORMARE 

 

Părțile se obligă să trimită copii ale prezentului Contract la FRF, în termen de 30 zile 
de la semnarea acestuia sau cel mai târziu până la data la care tranzacția al cărui 
obiect îl face prezenta înțelegere este înregistrată la forul competent.  

Părțile se obligă să informeze, în scris, FRF despre orice conflict de interese pe care l-
ar putea avea în legătură cu tranzacția al cărui obiect îl reprezintă prezenta 
înțelegere și vor obține consimțământul expres prealabil al celorlalte părți implicate 
astfel încât activitatea lor să continue în tranzacția al cărui obiect îl reprezintă acest 
Contract de intermediere. Un copie a consimțământului scris exprimat de părțile 
tranzacției va fi transmis la FRF în termen de 30 zile de la data data completării, dar 
nu mai târziu de data înregistrării la forul competent a tranzacției al cărui obiect îl 
face prezenta înțelegere. 

Părțile se obligă să informeze, în scris, FRF în legătură cu orice sumă de bani care 
este plătită sau încasată în virtutea prezentului Contract, în termen de 30 zile de la 
efectuarea plății. 

Datele de contact la care trebuie transmise documentele menționate mai sus sunt: 

Fax: 021 3029177 

e-mail: licente@frf.ro  

  

6) ALTE CLAUZE 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

mailto:licente@frf.ro
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

(se va semna fiecare filă a contractului de cele două părți)    

7)  CLAUZE FINALE 

Acest Contract a fost redactat și semnat în două exemplare, fiecare parte semnatară 
păstrând câte un exemplar original. 

 

Locul şi data semnării contractului: ....................................... 
 

Intremediarul înregistrat la FRF:     Clientul: 

 

..............................................                   ...............................……….. 

(numele în clar şi semnătură)                                 (numele în clar şi semnătură) 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ: Contractele de intermediere reprezintă un formular tipizat emis 
exclusiv de Federația Română de Fotbal. Utilizarea oricărui alt model de 
contract  sau formular nu este permisă. 
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Anexa 5  

Declaraţia Intermediarului pentru persoane fizice 
 
 
 
Numele:  
Prenumele: 
Data naşterii: 
Naţionalitatea/naţionalităţile: 
Adresa completă: 
(inclusiv telefon/fax şi e-mail) 
 
Subsemnatul,__________________________________________________________
_________________ 
                              (numele și  prenumele Intermediarului) 
 

PRIN PREZENTA DECLAR URMĂTOARELE: 
 
1. În desfăşurarea activităţii mele de Intermediar înregistrat la FRF, mă oblig să 

respect toate prevederile cu caracter obligatoriu din legislaţia naţională şi 
internaţională aplicabilă, inclusiv cele referitoare la găsirea unui loc de muncă 
pentru o altă persoană. De asemenea, sunt de acord să mă supun statutelor şi 
regulamentelor Asociaţiilor naționale şi Confederaţiilor, ca şi Statutului şi 
regulamentelor FIFA, în contextul desfăşurării activităţii mele ca Intermediar. 

 
2. Declar că sunt de acord să respect în totalitate Statutul Federației Române de 

Fotbal și regulamentele FRF în contextul desfășurării activității mele ca 
intermediar. De asemenea, declar că toate litigiile izvorâte sau în legătură cu 
această activitate le voi deduce spre soluționare organismelor jurisdicționale 
competente ale FRF sau FIFA, iar în ultimă instanță Tribunalului Arbitral al 
Sportului de la Lausanne. 

 

3. Declar că în prezent nu deţin funcţia de oficial al unui club, conform definiţiei de 
la punctul 11 din secţiunea Definiţii a Statutului FIFA și a noțiunii similare din 
Statutul FRF şi nu preconizez deţinerea unei astfel de funcţii în viitorul apropiat. 

 
4. Declar că am o reputaţie impecabilă şi atest prin prezenta că nu am suferit nicio 

condamnare penală pentru fapte penale de natură financiară sau pentru 
infracţiuni comise cu violenţă, drept pentru care depun atașat Cazierul judiciar. 
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5. Declar că nu am relaţii contractuale cu Ligile, Asociaţiile naționale, Confederaţiile 

sau FIFA care ar putea conduce la un potenţial conflict de interese. În cazul 
apariţiei de neclarităţi, orice contract relevant va fi prezentat. De asemenea, 
cunosc faptul că nu am dreptul să sugerez direct sau indirect că am o astfel de 
relaţie contractuală cu Ligile, Asociaţiile naționale, Confederaţiile sau FIFA în 
legătură cu activitatea mea de Intermediar. 

 
6. Declar că, în conformitate cu articolul 7, alineatul 4 al Regulamentului FIFA 

privind modul de lucru cu Intermediarii, nu voi accepta nicio plată care trebuie 
efectuată între cluburi în legătură cu un transfer, precum indemnizaţia de 
transfer, compensaţia de formare sau contribuţia de solidaritate. 

 
7. Declar că, în conformitate cu articolul 7, alineatul 8 al Regulamentului FIFA 

privind modul de lucru cu Intermediarii, că nu voi accepta nicio plată de la nicio 
parte în cazul în care jucătorul în cauză este minor, conform definiţiei de la 
punctul 11 din secţiunea Definiţii a Regulamentului FIFA privind statutul şi 
transferul jucătorilor de fotbal. 

 
8. Declar că nu voi lua parte, în mod direct sau indirect, şi că nu voi fi asociat în alt 

mod cu pariurile, jocurile de noroc, loteria sau alte evenimente sau tranzacţii 
similare în legătură cu meciurile de fotbal. Cunosc faptul că nu am dreptul să 
deţin participaţii în cadrul unor companii, concernuri, organizaţii etc. care 
promovează, intermediază, organizează sau desfăşoară astfel de evenimente sau 
tranzacţii. 

 
9. Sunt de acord, în conformitate cu articolul 6, alineatul 1 al Regulamentului FIFA 

privind modul de lucru cu Intermediarii, ca FRF să obţină informaţii complete cu 
privire la orice plată, indiferent de natura acesteia, efectuată către mine de un 
club sau de un jucător/antrenor/oficial al unui club în baza serviciilor prestate ca 
Intermediar. 

 
10. Sunt de acord, în conformitate cu articolul 6, alineatul 1 al Regulamentului FIFA 

privind modul de lucru cu Intermediarii, ca Ligile, Asociaţiile naționale, 
Confederaţiile sau FIFA să obţină, dacă este necesar, în cadrul cercetărilor 
întreprinse de acestea, toate contractele, acordurile şi înregistrările legate de 
activitatea mea ca Intermediar înregistrat la FRF. De asemenea, sunt de acord ca 
organismele susmenţionate să obţină orice altă documentaţie relevantă de la 
orice parte având rol de consiliere, facilitare sau având un rol activ în negocierile 
de care sunt responsabil. 

 
11. Sunt de acord, în conformitate cu articolul 6, alineatul 3 al Regulamentului FIFA 

privind modul de lucru cu Intermediarii, cu deţinerea şi procesarea de date de 
către FRF, în vederea publicării acestora. 

 
12. Sunt de acord, în conformitate cu articolul 9, alineatul 2 al Regulamentului FIFA 

privind modul de lucru cu Intermediarii, cu publicarea de către FRF a informaţiilor 
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privind sancţiunile disciplinare care mi-au fost aplicate şi cu informarea FIFA de 
către FRF în acest sens. 

 
 
13. Am cunoştinţă şi sunt de acord cu punerea la dispoziţie a prezentei Declaraţii 

membrilor organismelor competente ale FRF. 
 
14. Note şi observaţii care pot fi relevante: 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
Dau prezenta Declaraţie cu bună credinţă, pe baza informaţiilor şi documentelor de 
care am cunoştinţă în prezent şi îmi exprim acordul cu privire la faptul că FRF are 
dreptul de a efectua controalele pe care le consideră necesare în vederea verificării 
informaţiilor din prezenta Declaraţie. De asemenea, declar că am cunoştinţă de 
faptul că în cazul în care oricare dintre informaţiile cuprinse în prezenta Declaraţie se 
modifică, după depunerea acesteia, am obligaţia de a informa fără întârziere FRF cu 
privire la modificările survenite. 
 
 
Locul şi data__________________________     
 
 
Semnătura___________________________ 
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Anexa 6 

Declaraţia Intermediarului pentru persoane juridice 

 
 
Denumirea Societăţii: 

(antetul societății, inclusiv datele de identificare)  
 
Adresa Societăţii:  

(inclusiv telefon/fax, e-mail şi site internet) 
 
denumită în prezenta „Societatea” 
 
Numele și prenumele reprezentantului autorizat al Societăţii susmenţionate și 
numărul de înregistrare la FRF ca Intermediar: 
                                                                                    
 
 
Subsemnatul, __________________________________________ în calitate de  
                          (numele și prenumele reprezentantului persoanei juridice/entităţii) 
 
reprezentant autorizat al Societăţii, 
 
(N.B.: fiecare persoană având calitatea de reprezentant al Societăţii trebuie să 
completeze Declaraţia Intermediarului pentru persoane fizice și să fie înregistrat la 
FRF ca Intermediar) 
 
 

PRIN PREZENTA DECLAR URMĂTOARELE: 
 
1. Declar că, în cadrul desfăşurării activităţii de Intermediar, atât Societatea pe care 

o reprezint, cât şi eu personal vom respecta toate prevederile, cu caracter 
obligatoriu din legislaţia naţională şi internaţională aplicabilă, inclusiv cele 
referitoare la găsirea unui loc de muncă pentru o altă persoană. De asemenea, 
declar că atât Societatea pe care o reprezint, cât şi eu personal suntem de acord 
să ne supunem Statutelor şi regulamentelor Asociaţiilor naționale şi 
Confederaţiilor, ca şi Statutului şi regulamentelor FIFA, în contextul desfăşurării 
activităţii de Intermediar. 

 
2. Declar că în prezent nu deţin funcţia de oficial al unui club, conform definiţiei de 

la punctul 11 din secţiunea Definiţii a Statutului FIFA şi nu preconizez deţinerea 
unei astfel de funcţii în viitorul apropiat. 
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3. Declar că am o reputaţie impecabilă şi atest prin prezenta că nu am suferit nicio 

condamnare penală pentru fapte penale de natură financiară sau pentru 
infracţiuni comise cu violenţă, drept pentru care depun atașat Cazierul judiciar. 

 
4. Declar că nici Societatea pe care o reprezint, nici eu personal nu avem relaţii 

contractuale cu Ligile, Asociaţiile naționale, Confederaţiile sau FIFA care ar putea 
conduce la un potenţial conflict de interese. În cazul apariţiei de neclarităţi, orice 
contract relevant va fi prezentat. De asemenea, cunosc faptul că Societatea pe 
care o reprezint nu are dreptul să sugereze direct sau indirect că are o astfel de 
relaţie contractuală cu Ligile, Asociaţiile naționale, Confederaţiile sau FIFA în 
legătură cu activitatea de Intermediar. 

 
5. Declar, în conformitate cu articolul 7, alineatul 4 al Regulamentului FIFA privind 

modul de lucru cu Intermediarii, că nici Societatea pe care o reprezint, nici eu 
personal nu vom accepta nicio plată care trebuie efectuată între cluburi în 
legătură cu un transfer, precum indemnizaţia de transfer, compensaţia de 
formare sau contribuţia de solidaritate. 

 
6. Declar că, în conformitate cu articolul 7, alineatul 8 al Regulamentului FIFA 

privind modul de lucru cu Intermediarii, nici Societatea pe care o reprezint, nici 
eu personal nu vom accepta nicio plată de la nicio parte în cazul în care jucătorul 
în cauză este minor, conform definiţiei de la punctul 11 din secţiunea Definiţii a 
Regulamentului FIFA privind statutul şi transferul jucătorilor de fotbal. 

 
7. Declar că nici Societatea pe care o reprezint, nici eu personal nu vom lua parte, 

în mod direct sau indirect şi că nu ne vom asocia în alt mod cu pariurile, jocurile 
de noroc, loteria sau alte evenimente sau tranzacţii similare în legătură cu 
meciurile de fotbal. Cunosc faptul că atât Societatea pe care o reprezint, cât şi eu 
personal nu avem dreptul să deţinem participaţii, în mod activ sau pasiv, în 
cadrul unor companii, concernuri, organizaţii etc. care promovează, 
intermediază, organizează sau desfăşoară astfel de evenimente sau tranzacţii. 

 
8. În numele Societăţii pe care o reprezint, sunt de acord, în conformitate cu 

articolul 6, alineatul 1 al Regulamentului FIFA privind modul de lucru cu 
Intermediarii, ca asociaţia să obţină informaţii complete cu privire la orice plată, 
indiferent de natura acesteia, efectuată către societate de un club sau de un 
jucător în baza serviciilor prestate ca Intermediar. 

 
9. În numele Societăţii pe care o reprezint, sunt de acord, în conformitate cu 

articolul 6, alineatul 1 al Regulamentului FIFA privind modul de lucru cu 
Intermediarii, ca Ligile, Asociaţiile naționale, Confederaţiile sau FIFA să obţină, 
dacă este necesar, în cadrul cercetărilor întreprinse de acestea, toate contractele, 
acordurile şi înregistrările legate de activitatea societăţii ca intermediar. De 
asemenea, sunt de acord ca organismele susmenţionate să obţină orice altă 
documentaţie relevantă de la orice parte având rol de consiliere, facilitare sau 
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având un rol activ în negocierile de care este responsabilă societatea pe care o 
reprezint. 

 
10. În numele Societăţii pe care o reprezint, sunt de acord, în conformitate cu 

articolul 6, alineatul 3 al Regulamentului FIFA privind modul de lucru cu 
Intermediarii, cu deţinerea şi procesarea de date de către FRF, în vederea 
publicării acestora. 

 
11. În numele Societăţii pe care o reprezint, sunt de acord în conformitate cu 

articolul 9, alineatul 2 al Regulamentului FIFA privind modul de lucru cu 
Intermediarii, cu publicarea de către FRF de informaţii privind sancţiunile 
disciplinare care au fost aplicate Societăţii pe care o reprezint şi cu informarea 
FIFA de către FRF în acest sens. 

 
12. Am cunoştinţă şi sunt de acord cu punerea la dispoziţie a prezentei Declaraţii 

membrilor organismelor competente ale FRF. 
 
13. Note şi observaţii care pot fi relevante: 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
Dau prezenta Declaraţie cu bună credinţă, pe baza informaţiilor şi documentelor de 
care am cunoştinţă în prezent şi îmi exprim acordul cu privire la faptul că FRF are 
dreptul de a efectua controalele pe care le consideră necesare în vederea verificării 
informaţiilor din prezenta Declaraţie. De asemenea, declar că am cunoştinţă de 
faptul că în cazul în care oricare din informaţiile cuprinse în prezenta Declaraţie se 
modifică, după depunerea acesteia, am obligaţia de a informa fără întârziere FRF cu 
privire la modificările survenite. 
 
 
Locul și data_____________________   
 
 
Semnătura______________________ 
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