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Definiția termenului de intermediar în fotbal  
O persoană fizică sau juridică care, contra unei taxe sau în mod gratuit, reprezintă jucători și / 
sau cluburi în cadrul negocierilor în vederea încheierii unui contract de muncă sau reprezintă 
cluburi în cadrul negocierilor în vederea încheierii unui acord de transfer. 
 
NB: Termenii care se referă la persoanele fizice sunt aplicabile pentru ambele genuri, precum și 
pentru persoane juridice. Orice termen la singular se aplică în egală măsură și la plural, și vice 
versa.  
 
 
Preambul  
Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) are responsabilitatea de a contribui la îmbunătățirea 
în mod constant a jocul de fotbal, precum și să protejeze integritatea acestuia la nivel național. 
În acest context, unul dintre obiectivele–cheie ale FMF este de a promova și proteja în mod 
considerabil standarde etice înalte în relațiile dintre cluburi, jucători și terțe părți, și, astfel, de a 
se conforma cerințelor privind buna guvernare și principiilor de responsabilitate financiară. În 
mod special, FMF consideră esențială protejarea jucătorilor și a cluburilor față de implicările în 
practici și circumstanțe neetice și / sau ilegale în contextul încheierii contractelor de muncă între 
jucători și cluburi, precum și încheierii acordurilor de transfer. În lumina acestor considerente și 
în vederea abordării în mod adecvat a realităților schimbătoare legate de relațiile actuale între 
jucători și cluburi, precum și pentru a asigura transparența și un control adecvat al transferurilor 
de jucători, FMF a adoptat prezentul Regulament, în conformitate cu Art. 1.2 al Regulamentul 
FIFA de Lucru cu Intermediarii în fotbal. 
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1 Domeniu de aplicare 

 
1. Acest regulament administrează activitatea de intermediere în vederea: 
 
a) încheierii unui contract de muncă între un jucător și un club, sau 
 
b) încheierii unui acord de transfer între două cluburi. 
 
2. Prezentul regulament se aplică la activitatea de intermediere cu un jucător înregistrat la un 
club afiliat la FMF sau cu un club afiliat la FMF. 
 
3. Nerespectarea prevederilor acestui regulament nu va afecta valabilitatea contractului de 
muncă și / sau a acordului de transfer corespunzător.  
 
 

2  Principii generale 
 
1. Pentru încheierea unui contract de muncă și / sau a unui acord de transfer, jucătorii și 
cluburile au dreptul de a recurge la serviciile doar acelor intermediari în fotbal care sunt deja 
înregistrați la FMF. 
 
2. În procesul de selectare și angajare a intermediarului în fotbal, jucătorii și cluburile trebuie să 
acționeze cu diligența cuvenită. În acest context, diligența cuvenită înseamnă că jucătorii și 
cluburile vor depune eforturi rezonabile pentru a se asigura că intermediarii în fotbal au semnat 
Declarația corespunzătoare de Intermediar în fotbal și contractul de reprezentare încheiat între 
părți. 
 
3. De fiecare dată când un intermediar în fotbal este implicat într-o tranzacție, acesta urmează 
să fie înregistrat în conformitate cu prevederile articolelelor 3 și 4 din prezentul regulament. 
 
4. Implicarea oficialilor, astfel precum sunt definiți la punctul 11 din secțiunea Definiții din 
Statutul FIFA (membri ai comitetului executiv, membri ai comitetelor, arbitri și arbitri asistenți, 
antrenori și orice altă persoană responsabilă de chestiuni tehnice, medicale și administrative în 
cadrul FIFA, confederațiilor, asociațiilor naționale, ligilor, sau cluburilor / echipelor), în calitate de 
intermediari în fotbal pentru jucători și cluburi, este interzisă. 
 
5. La negocierea și încheierea contractelor jucătorilor, jucătorii minori / sub-18 ani au dreptul să 
fie reprezentați de cel puțin un tutore fără ca așa tutore (tutori) să aibă nevoie să fie înregistrat 
ca intermediar în fotbal la FMF. 
 
 

3 Înregistrarea intermediarilor în fotbal la FMF 

 
1. În scopul asigurării transparenței, FMF va pune în aplicare un sistem de înregistrare a 
intermediarilor în fotbal, care trebuie să fie publicat în conformitate cu prevederile articolului 6 
paragraful 3 al prezentului regulament.  
 
2. În scopul începerii activității de intermediar în fotbal, persoana dată aplică pentru a fi 
înregistrată la FMF semnând și transmițând la FMF Declarația de Intermediar în fotbal anexată 
la acest regulament, copia buletinului de identitate și 1 fotografie color 3,5 x 4,5 cm. FMF va 
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informa cât mai curând posibil persoana în cauză dacă solicitarea de înregistrare în calitate de 
intermediar în fotbal este acordată, și dacă este așa / cazul, va publica informația pe site-ul 
oficial al FMF că persoana dată este acum un intermediar în fotbal înregistrat la FMF. Dacă 
activitatea de intermediar în fotbal este sub forma unei companii, atunci toate persoanele care 
doresc să activeze în calitate de intermediari în fotbal sub auspiciile companiei trebuie să fie 
înregistrate. 
 
3. Intermediarii în fotbal trebuie să fie înregistrați în sistemul de înregistrare corespunzător 
atunci când își încep activitatea și de fiecare dată când sunt implicați în mod individual într-o 
tranzacție specifică confirm prezentului regulament. 
 
4. În vederea asigurării funcționării sistemului de înregistrare menționat mai sus, FMF solicită 
cluburilor și jucătorilor care apelează la serviciile unui intermediar în fotbal, să prezinte cel puțin 
Declarația de Intermediar în fotbal, în conformitate cu anexele prezentului Regulament. FMF 
poate solicita informații și / sau documente suplimentare. 
 
5. După încheierea tranzacției corespunzătoare, jucătorul care a apelat la serviciile unui 
intermediar în fotbal, în conformitate cu prevederile articolului 1 alineatul 1 a) a prezentului 
regulament, urmează să prezinte la FMF Declarația de Intermediar în fotbal și Contractul de 
Reprezentare. În caz de renegociere a unui contract de muncă, jucătorul care apelează la 
serviciile unui intermediar în fotbal trebuie să prezinte, de asemenea, aceleași documente la 
FMF. FMF poate solicita informații și / sau documente suplimentare. 
 
6. După încheierea tranzacției corespunzătoare, clubul care apelează la serviciile unui 
intermediar în fotbal, în conformitate cu prevederile articolului 1 alineatul 1 b) a prezentului 
regulament trebuie să prezinte la FMF Declarația de Intermediar în fotbal și Contractul de 
Reprezentare. În cazul în care clubul de la care pleacă jucătorul a apelat la serviciile unui 
intermediar în fotbal, acel club trebuie să prezinte asociației sale, de asemenea, o copie a 
Declarației de Intermediar în fotbal și Contractul de Reprezentare. FMF poate solicita informații 
și / sau documente suplimentare. 
 
7. Notificarea menționată mai sus, pe care urmează să o comunice jucătorii și cluburile, trebuie 
să fie prezentată de fiecare dată când se efectuează o activitate prevăzută în articolul1 alineatul 
1 din prezentul regulament.  
 
 

4 Cerințe pentru înregistrare 

 
1. Intermediarul în fotbal înregistrat pentru prima dată la FMF (cu excepția foștilor agenți de 
jucători licențiați de FMF, care anterior au achitat integral taxa corespunzătoare) sunt obligați să 
achite o taxă de înregistrare la FMF în valoare de 700 EUR pe contul de EUR (Beneficiary 
Customer: Federatia Moldoveneasca de Fotbal, IBAN MD09ML000000002251300617;  
Intermediary Institution:  BHFBDEFF, BHF-Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt/Main, Germany; 
Account with Institution: 729186, MOLDMD2X, BC Moldindconbank S.A.) sau echivalentul în 
MDL la cursul oficial al BNM la ziua transferului pe contul de MDL (BC "Moldindconbank" S.A., 
fil. "Stabil" Chisinau, MOLDMD2X300, cont de decontare 2251200377). Transferul va fi efectuat 
de către intermediarul (persoana fizică sau juridică) în fotbal personal.  
 
2. Suplimentar, intermediarul în fotbal înregistrat la FMF este obligat să achite o taxă de 
administrare în valoare de 200 EUR sau echivalentul în MDL la cursul oficial al BNM la ziua 
transferului pe conturile indicate în alineatul 1 al prezentului articol, pentru fiecare contract de 
reprezentare și să prezinte dovada plății odată cu înregistrarea contractului de reprezentare la 
FMF. Transferul va fi efectuat de către intermediarul (persoana fizică sau juridică) în fotbal care 
este indicat și a semnat în contractul de muncă și / sau acordul de transfer. 
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3. În cazul neachitării la timp a taxelor de înregistrare sau de administrare corespunzătoare, 
FMF va anula înregistrarea intermediarului în fotbal în cauză și va informa jucătorii și cluburile 
reprezentate de către intermediar în fotbal că intermediarul nu mai are dreptul să se implice / 
angajeze în activitatea de intermediere. 
 
4. Suplimentar la informațiile prezentate la FMF de către jucător sau club, în conformitate cu 
articolul 3 de mai sus, și înainte ca intermediarul în fotbal respectiv să poată fi înregistrat, FMF 
trebuie să fie cel puțin convinsă că intermediarul în fotbal respectiv este competent din punct de 
vedere juridic, nu are antecedente penale și are o reputație ireproșabilă. 
 
5. În cazul în care intermediarul în fotbal în cauză este o persoană juridică, FMF va trebui, de 
asemenea, să se asigure că persoanele care reprezintă persoana juridică în legătură cu 
tranzacția în cauză, este competentă din punct de vedere juridic, nu are antecedente penale și 
are o reputație ireproșabilă. 
 
6. FMF trebuie să fie, de asemenea, convinsă că, în executarea atribuțiilor sale, intermediarul în 
fotbal contractat de către un club și / sau de către un jucător nu are nici o relație contractuală cu 
FMF, ligi, asociații, confederații sau FIFA, care ar putea duce la un potențial conflict de interese. 
Intermediarilor în fotbal li se interzice de a lăsa să se înțeleagă, direct sau indirect, că o astfel 
de relație contractuală cu FMF, ligi, asociații, confederații sau FIFA există în legătură cu 
activitățile lor. 
 
7. Se consideră că FMF își respectă obligațiile ce îi revin în conformitate cu alineatele 4-6 de 
mai sus, în cazul în care au obținut de la intermediarul în fotbal în cauză o Declarație de 
Intermediar în fotbal, semnată în modul corespunzător, conform anexelor prezentului 
regulament. 
 
8. Contractul de reprezentare pe care intermediarul în fotbal îl încheie cu un jucător și / sau cu 
un club (a se vedea articolul 5 de mai jos) trebuie să fie depus la asociație la momentul 
înregistrării intermediarului în fotbal. 
 
 

5 Contract de reprezentare 

 
1. Un intermediar în fotbal are dreptul de a acționa în calitate de intermediar în fotbal pentru un 
club sau un jucător numai dacă el a semnat un contract de reprezentare cu jucătorul sau clubul. 
Un intermediar în fotbal înregistrat la FMF trebuie să utilizeze contractul de reprezentare – tip 
FMF, care este disponibil în 2 versiuni: unul pentru reprezentarea jucătorului și unul pentru 
reprezentarea clubului (anexate la regulamentul prezent). În cazul în care jucătorul este minor, 
cel puțin un tutore legal al jucătorului trebuie, de asemenea, să semneze contractul de 
reprezentare în conformitate cu legislația R. Moldova 
 
2. Termenul maxim al unui contract de reprezentare este de 24 luni din data începerii. Un 
contract de reprezentare nu trebuie să prevadă o prelungire automată a termenului contractului. 
Un contract de reprezentare poate fi reînnoit prin semnarea și prezentarea unui nou contract.  
 
3. Contractul de reprezentare va fi întocmit în 3 originale. După efectuarea înregistrării, FMF va 
păstra un original, va întoarce al doilea original jucătorului sau clubului și al treilea original – 
intermediarului în fotbal. 
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6 Divulgare și publicare 

 
1. Jucătorii și / sau cluburile sunt obligate să prezinte la FMF (a se vedea articolul 3 mai sus) 
toate detaliile cu privire la orice și la toate remunerațiile sau plățile convenite de orice natură, pe 
care le-au făcut sau care urmează a fi efectuate către un intermediar în fotbal. În plus, jucătorii 
și / sau cluburile, la cerere, cu excepția contractului de reprezentare a cărui divulgare este 
obligatorie în conformitate cu prevederile articolul 4 din prezentul regulament, vor dezvălui 
organelor competente ale FMF, confederațiilor și FIFA, toate contractele, acordurile și 
înregistrările încheiate cu intermediarii în fotbal în legătură cu activitățile prevăzute de aceste 
prevederi, în scopul investigării lor. Jucători și / sau cluburi vor conveni în mod special cu 
intermediarii în fotbal pentru a se asigura că nu există obstacole în calea divulgării informațiilor 
și a documentelor menționate mai sus. 
 
2. Toate contractele menționate mai sus urmează a fi anexate la acordul de transfer sau la 
contractul de muncă, după caz, în vederea înregistrării jucătorului. Cluburile sau jucătorii trebuie 
să se asigure ca pe orice acord de transfer sau contract de muncă, încheiat cu ajutorul 
serviciilor unui intermediar în fotbal, să fie înscris numele și semnătura intermediarului în fotbal 
corespunzător. În cazul în care un jucător și / sau un club nu a utilizat serviciile unui intermediar 
în fotbal în negocierile lor, documentele pertinente depuse în legătură cu acțiunea respectivă 
trebuie să conțină o dezvăluire expresă a acestui fapt. 
 
3. FMF va face publice, la sfârșitul lunii martie a fiecărui an calendaristic, pe site-ul său oficial, 
numele tuturor intermediarilor în fotbal pe care i-a înregistrat, precum și tranzacțiile unice în 
care au fost implicați în anul calendaristic precedent. În plus, FMF va publica, de asemenea, 
valoarea totală a tuturor remunerațiilor sau plăților achitate  de fapt intermediarilor în fotbal de 
către jucătorii ei înregistrați și de către fiecare din cluburile sale afiliate. Cifrele care urmează să 
fie publicate reprezintă cifra totală consolidată pentru toți jucătorii și cifră totală consolidată 
pentru cluburi individuale. 
 
4. FMF poate, de asemenea, să pună la dispoziția jucătorilor săi înregistrați și cluburilor sale 
afiliate toate informațiile referitoare la tranzacțiile care s-au dovedit a fi efectuate cu încălcarea 
prezentului regulament și care sunt relevante pentru neregulile depistate. 
 
 

7 Plăți către intermediari în fotbal 

 
1. Suma remunerației, datorate unui intermediar în fotbal angajat pentru a acționa în numele 
unui jucător, se calculează în baza venitului brut al jucătorului pentru întreaga durată a 
contractului. 
 
2. Cluburile care apelează la serviciile unui intermediar în fotbal, îl vor remunera cu o sumă 
forfetară convenită înainte de încheierea tranzacției în cauză. În cazul în care s-a convenit, o 
astfel de plată poate fi efectuată în rate / tranșe. 
 
3. Ținând cont de reglementările relevante ale R. Moldova și toate dispozițiile obligatorii ale 
legislației R. Moldova și internaționale, precum și în scop de recomandare, jucătorii și cluburile 
pot adopta următoarele principii de referință: 
 

a) Suma totală a remunerației pentru fiecare tranzacție, datorată intermediarilor în fotbal 
care au fost angajați pentru a acționa în numele unui jucător, nu trebuie să depășească 
trei procente (3%) din venitul brut de bază al jucătorului pentru întreaga durată a 
contractului de muncă în cauză. 
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b) Suma totală a remunerației pentru fiecare tranzacție, datorată intermediarilor în fotbal 

care au fost angajați pentru a acționa în numele unui club în vederea încheierii unui 
contract de muncă cu un jucător, nu trebuie să depășească trei procente (3%) din 
eventualul venit brut de bază al jucătorului pentru întreaga durată a contractului de 
muncă în cauză. 
 

c) Suma totală a remunerației pentru fiecare tranzacție datorată intermediarilor în fotbal 
care au fost angajați pentru a acționa în numele unui club în scopul încheierii unui acord 
de transfer, nu trebuie să depășească trei procente (3%) din eventuala taxa de transfer 
plătită în legătură cu transferul corespunzător al jucătorului. 

 
4. Cluburile trebuie să se asigure că plățile care urmează a fi efectuate între cluburi în legătură 
cu un transfer, precum ar fi compensațiile de transfer, compensațiile de formare sau contribuții 
de solidaritate, nu sunt achitate intermediarilor în fotbal și că astfel de plăți nu se fac de 
intermediari în fotbal. Aceasta includ, fără a se limita la, deținerea vreunui interes în orice 
compensație de transfer sau într-o valoare de transfer viitoare a unui jucător. Cesiunea de 
creanțe este, de asemenea, interzisă. 
 
5. Sub rezerva prevederilor articolelor 7 și 8 al prezentului regulament, orice plată pentru 
serviciile unui intermediar în fotbal se va efectua exclusiv de către clientul intermediarului în 
fotbal către intermediar. 
 
6. După încheierea tranzacției corespunzătoare și sub rezerva acordului din partea clubului, 
jucătorul își poate da acordul scris pentru ca clubul să efectueze plata către intermediar în fotbal 
din numele său. Plata efectuată în numele jucătorului trebuie să corespundă condițiilor de plată 
convenite între jucător și intermediar în fotbal. 
 
7. Oficialilor, astfel precum sunt definiți la punctul 11 din secțiunea Definiții din Statutul FIFA, li 
se interzice primirea oricăror plăți de la un intermediar în fotbal, a unei părți din sau toate taxele 
plătite către acest intermediar în fotbal în cadrul unei tranzacții. Orice funcționar care încalcă 
prevederile prezentului alineat va fi supus sancțiunilor disciplinare. 
 
8. Jucătorilor și / sau cluburilor, care apelează la serviciile unui intermediar în fotbal în cadrul 
negocierii unui contract de muncă și / sau a unui acord de transfer, li se interzice efectuarea 
oricăror plăți către un astfel de intermediar în fotbal, dacă jucătorul în cauză este minor / sub-18 
ani. 
 
 

8 Conflicte de interese 

 
1. Înainte de a apela la serviciile unui intermediar în fotbal, jucătorii și / sau cluburile vor depune 
eforturi rezonabile pentru a se asigura că nu există, și nici nu sunt premise pentru existența 
conflictelor de interese, nici pentru jucători și / sau cluburi, nici pentru intermediari în fotbal. 
 
2. Nu se consideră a fi existat un conflict de interese în cazul în care intermediarul în fotbal 
dezvăluie, în scris, orice conflict de interese real sau potențial pe care l-ar putea avea cu una 
dintre celelalte părți implicate în această chestiune, în legătură cu o tranzacție, un contract de 
reprezentare sau  interese comune și în eventualitatea în care el obține acordul expres în scris 
al tuturor celorlalte părți implicate înainte de începerea negocierilor corespunzătoare. 
 
3. În cazul în care un jucător și un club doresc să apeleze la serviciile aceluiași intermediar în 
fotbal în legătură cu aceiași tranzacție, în condițiile prevederilor alineatului 2 al prezentului 
articol, jucătorul și clubul în cauză urmează să își exprime acordul expres în scris înainte de 
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începerea negocierilor respective și vor trebuie să confirme în scris care parte (jucător și / sau 
club) va plăti remunerarea intermediarului în fotbal. Părțile trebuie să informeze FMF despre 
orice astfel de acord și, în modul corespunzător, să prezinte toate documentele în scris 
menționate mai sus în cadrul procesului de înregistrare (a se vedea articolele 3 și 4 a 
prezentului regulament). 
 
 

9 Sancțiuni 

 
1. FMF este responsabilă pentru aplicarea sancțiunilor față de orice parte care se află sub 
jurisdicția sa și care încalcă prevederile prezentului Regulament, a statutelor sau 
regulamentelor FMF, UEFA sau FIFA.   
 
2. FMF este obligată să publice în mod corespunzător și să informeze FIFA în privința oricăror 
sancțiuni disciplinare aplicate împotriva oricărui intermediar în fotbal. Comitetul Disciplinar FIFA 
va decide ulterior cu privire la extinderea sancțiunii la nivel mondial, în conformitate cu Codul 
Disciplinar FIFA. 
 
3. Sancțiuni disciplinare împotriva intermediarului în fotbal: 
Dacă intermediarul în fotbal înregistrat la FMF nu își îndeplinește obligațiile față de un jucător 
sau un club cu care el a semnat un contract de reprezentare sau nu își îndeplinește obligațiile 
conform regulamentului prezent, FMF va avea dreptul de a impune una sau mai multe din 
următoarele sancțiuni disciplinare: 
 

a) Mustrare 
b) Amendă 
c) Suspendarea statutului de intermediar în fotbal 
d) Încetarea statutului de intermediar în fotbal 

 
4. Sancțiuni disciplinare împotriva jucătorului: 
Dacă un jucător nu își îndeplinește obligațiile nu își îndeplinește obligațiile conform 
regulamentului prezent, FMF va avea dreptul de a impune una sau mai multe din următoarele 
sancțiuni disciplinare: 
 

a) Mustrare 
b) Amendă 
c) Interdicție 

 
5. Sancțiuni disciplinare împotriva clubului: 
Dacă un club nu își îndeplinește obligațiile nu își îndeplinește obligațiile conform regulamentului 
prezent, FMF va avea dreptul de a impune una sau mai multe din următoarele sancțiuni 
disciplinare: 
 

a) Mustrare 
b) Amendă 
c) Interdicție temporară de a de a încheia și prelungi contracte cu jucătorii 
d) Interdicție temporară de a efectua transferuri naționale și internaționale 
e) Excluderea de a participa la turnee naționale și internaționale 
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10 Măsuri tranzitorii  

 
1. Prevederile de față substituie Regulamentul FMF cu privire la Agenții de Jucători și intră în 
vigoare la 10 iunie 2015.  
 
2. La intrarea în vigoare a prezentului Regulament, sistemul de licențiere precedent va fi 
abandonat, iar toate licențele existente își vor pierde valabilitatea cu efect imediat și urmează a 
fi returnate la FMF cât mai curând posibil. 
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Anexa 1 
 
Declarația de Intermediar în fotbal pentru persoane fizice 
 
 
Prenume:  
 
Nume:  
 
Data nașterii:  
 
Cetățenia / cetățenii:  
 
Adresa permanentă completă (inclusiv nr. mobil, telefon / fax și e-mail): 
 
 
 
 
Subsemnatul,_________________________________________________________________ 
  (prenumele, numele intermediarului în fotbal) 
 
 
PRIN PREZENTA DECLAR URMĂTOARELE: 
 
1. Promit să respect și să mă conformez cu toate dispozițiile obligatorii în vigoare ale legislației 
R. Moldova și internaționale, inclusiv în mod special cu cele care reglementează angajarea în 
câmpul muncii în cadrul exercitării activităților mele în calitate de intermediar în fotbal. 
Suplimentar, sunt de acord să respect prevederile statutelor și regulamentelor FMF, asociațiilor 
și confederațiilor, precum și Statutele și regulamentele FIFA în contextul exercitării activităților 
mele în calitate de intermediar în fotbal. 
 
2. Declar că în prezent nu dețin funcție de oficial, astfel precum aceasta este definită la punctul 
11 din secțiunea Definiții din Statutul FIFA, și nici nu voi deține o astfel de funcție în viitorul 
apropiat. 
 
3. Declar că am o reputație ireproșabilă și, în special, confirm faptul că în privința mea nu a fost 
aplicată niciodată vre-o sentință penală pentru o infracțiune financiară sau cu aplicarea 
violenței. 
 
4. Declar că nu am nici o relație contractuală cu FMF, ligi, asociații, confederații sau FIFA, care 
ar putea duce la un potențial conflict de interese. În caz de incertitudine orice contract relevant 
va fi făcut public. De asemenea, recunosc că mi se interzice să stabilesc, direct sau indirect, o 
astfel de relație contractuală cu FMF, ligi, asociații, confederații sau FIFA în legătură cu 
activitățile mele în calitate de intermediar în fotbal. 
 
5. Declar, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul FMF de Lucru cu Intermediarii în 
Fotbal, că nu voi accepta nici o plată efectuată de la un club către un alt club în legătură cu un 
transfer, precum ar fi compensația de transfer, compensația de formare sau contribuțiile de 
solidaritate. 
 
6. Declar, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul FMF de Lucru cu Intermediarii în 
Fotbal, că nu voi accepta nici o plată din partea nici unei părți în cazul în care jucătorul în cauză 
este un minor / sub-18 ani. 
 
7. Declar că nu voi lua parte, direct sau indirect, și nu voi fi asociat cu pariuri, loterii, jocuri de 
noroc și alte asemenea evenimente sau tranzacții în legătură cu meciurile de fotbal. Recunosc 
că mi se interzice deținerea cotelor părți, fie în mod activ sau pasiv, în companii, concerne, 
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organizații, etc., care promovează, intermediază, aranjează sau efectuează asemenea 
evenimente sau tranzacții. 
 
8. Îmi exprim consimțământul, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul FMF  de Lucru cu 
Intermediarii în Fotbal, ca FMF să obțină toate detaliile referitoare la orice plată de orice natură 
care mi-a fost achitată de către un club sau un jucător pentru serviciile mele în calitate de 
intermediar în fotbal. 
 
9. Îmi exprim consimțământul, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul FMF privind 
Lucrul cu Intermediarii în Fotbal, ca FMF, ligile, asociațiile, confederațiile sau FIFA să obțină, 
dacă este necesar, pentru investigațiile lor, toate contractele, acordurile și înregistrările în 
legătură cu activitățile mele în calitate de intermediar în fotbal. În egală măsură, sunt de acord 
ca organele menționate, de asemenea, să obțină orice alte documente relevante de la orice altă 
parte care oferă consultanță, facilitează sau ia orice parte activă la negocierile pentru care sunt 
responsabil. 
 
10. Îmi exprim consimțământul, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul FMF de Lucru cu 
Intermediarii în Fotbal, ca asociația în cauză să dețină și să prelucreze orice date în scopul 
publicării lor. 
 
11. Îmi exprim consimțământul, în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul FMF privind 
Lucrul cu Intermediarii în Fotbal, ca FMF să publice detaliile cu privire la orice sancțiuni 
disciplinare aplicate în privința mea și să informeze FIFA în modul corespunzător. 
 
12. Sunt pe deplin conștient și sunt de acord că această declarație urmează a fi pusă la 
dispoziția membrilor organelor competente ale FMF. 
 
13. Observații și remarci care pot avea o potențială relevanță: 
   __________________________________________________________________________ 
   __________________________________________________________________________ 
   __________________________________________________________________________ 
   __________________________________________________________________________ 
   __________________________________________________________________________ 
   __________________________________________________________________________ 
 
Depun această declarație cu bună-credință, veridicitatea acesteia se bazează pe informațiile și 
materialele care în prezent îmi sunt disponibile și sunt de acord ca FMF să dispună de dreptul 
de a efectua orice controale care pot fi necesare pentru a verifica informațiile conținute în 
această declarație. De asemenea, recunosc că, după ce voi prezenta această declarație, în 
cazul schimbării oricăror dintre informațiile prezentate, voi notifica obligatoriu și imediat FMF. 
 
 
 
___________________________                            _______________________________ 
(Locul și data)                                                                                   (Semnătura) 
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Anexa 2 
 
Declarația de Intermediar în fotbal pentru persoane juridice 
 
 
Denumirea companiei (persoanei juridice / entității):  
 
Adresa companiei (inclusiv nr. mobil, telefon / fax, e-mail și website): 
 
 
 
Denumită în continuare "compania" 
 
Prenumele și numele persoanei autorizate în mod corespunzător să reprezinte compania 
menționată mai sus (persoana juridică / entitatea): 
 
 
(NB: fiecare persoană fizică care acționează în numele companiei trebuie să îndeplinească câte 
o Declarație de Intermediar în fotbal separată) 
 
Subsemnatul, ______________________________________________________________ 
         (prenumele, numele persoanei fizice care reprezintă persoana juridică / entitatea) 
 
autorizat în mod corespunzător să reprezint compania 
 
 
 
PRIN PREZENTA DECLAR URMĂTOARELE: 
 
1. Declar că atât compania pe care o reprezint, cât și eu personal voi respecta orice dispoziții 
obligatorii în vigoare ale legislației R. Moldova și internaționale, inclusiv în mod special cele care 
reglementează angajarea în câmpul muncii în cadrul exercitării activităților în calitate de 
intermediar în fotbal. Suplimentar, declar că atât compania pe care o reprezint, cât și eu 
personal sunt de acord să respect prevederile statutelor și regulamentelor FMF, asociațiilor și 
confederațiilor, precum și Statutele și regulamentele FIFA în contextul exercitării activităților 
mele în calitate de intermediar în fotbal. 
 
2. Declar că în prezent nu dețin funcție de oficial, astfel precum aceasta este definită la punctul 
11 din secțiunea Definiții din Statutul FIFA, și nici nu voi deține o astfel de funcție în viitorul 
apropiat. 
 
3. Declar că am o reputație ireproșabilă și, în special, confirm faptul că în privința mea nu a fost 
aplicată niciodată vre-o sentință penală pentru o infracțiune financiară sau cu aplicarea 
violenței. 
 
4. Declar că nici compania pe care o reprezint, nici eu personal nu am nici o relație contractuală 
cu FMF, ligi, asociații, confederații sau FIFA, care ar putea duce la un potențial conflict de 
interese. În caz de incertitudine orice contract relevant va fi făcut public. De asemenea, 
recunosc că companiei în cauză i se interzice să stabilească, direct sau indirect, o astfel de 
relație contractuală cu FMF, ligi, asociații, confederații sau FIFA în legătură cu activitățile sale în 
calitate de intermediar în fotbal. 
 
5. Declar, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul FMF de Lucru cu Intermediarii în 
Fotbal, că nici compania pe care o reprezint, nici eu personal nu voi accepta nici o plată 
efectuată de la un club către un alt club în legătură cu un transfer, precum ar fi compensația de 
transfer, compensația de formare sau contribuțiile de solidaritate. 
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6. Declar, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul FMF de Lucrul cu Intermediarii în 
Fotbal, că nici compania pe care o reprezint, nici eu personal nu voi accepta nici o plată din 
partea nici unei părți în cazul în care jucătorul în cauză este un minor / sub-18 ani. 
 
7. Declar că nici compania pe care o reprezint, nici eu personal nu voi lua parte, direct sau 
indirect, și nu voi fi asociat cu pariuri, loterii, jocuri de noroc și alte asemenea evenimente sau 
tranzacții în legătură cu meciurile de fotbal. Recunosc că atât companiei pe care o reprezint, cât 
și mie personal mi se interzice deținerea cotelor părți, fie în mod activ sau pasiv, în companii, 
concerne, organizații, etc., care promovează, intermediază, aranjează sau efectuează 
asemenea evenimente sau tranzacții. 
 
8. Din partea companiei pe care o reprezint, îmi exprim consimțământul, în conformitate cu 
articolul 6 din Regulamentul FMF de Lucru cu Intermediarii în Fotbal, ca FMF să obțină toate 
detaliile referitoare la orice plată de orice natură care a fost achitată companiei de către un club 
sau un jucător pentru serviciile sale în calitate de intermediar în Fotbal. 
 
9. Din partea companiei pe care o reprezint, îmi exprim consimțământul, în conformitate cu 
articolul 6 din Regulamentul FMF de Lucru cu Intermediarii în Fotbal, ca FMF, ligile, asociațiile, 
confederațiile sau FIFA să obțină, dacă este necesar, pentru investigațiile lor, toate contractele, 
acordurile și înregistrările în legătură cu activitățile în calitate de intermediar în fotbal al 
companiei. În egală măsură, sunt de acord ca organele menționate, de asemenea, să obțină 
orice alte documente relevante de la orice altă parte care oferă consultanță, facilitează sau ia 
orice parte activă la negocierile pentru care compania pe care o reprezint este responsabilă. 
 
10. Din partea companiei pe care o reprezint, îmi exprim consimțământul, în conformitate cu 
articolul 6 din Regulamentul FMF de Lucru cu Intermediarii în Fotbal, ca FMF să dețină și să 
prelucreze orice date în scopul publicării lor. 
 
11. Din partea companiei pe care o reprezint, îmi exprim consimțământul, în conformitate cu 
articolul 9 din Regulamentul FMF de Lucru cu Intermediarii în Fotbal, ca FMF să publice detaliile 
cu privire la orice sancțiuni disciplinare aplicate în privința companiei pe care o reprezint și să 
informeze FIFA în modul corespunzător. 
 
12. Sunt pe deplin conștient și sunt de acord că această declarație urmează a fi pusă la 
dispoziția membrilor organelor competente ale FMF. 
 
13. Observații și remarci care pot avea o relevanță potențială: 
   __________________________________________________________________________ 
   __________________________________________________________________________ 
   __________________________________________________________________________ 
   __________________________________________________________________________ 
   __________________________________________________________________________ 
   __________________________________________________________________________ 
 
Depun această declarație cu bună-credință, veridicitatea acesteia se bazează pe informațiile și 
materialele care în prezent îmi sunt disponibile și sunt de acord ca FMF să dispună de dreptul 
de a efectua orice controale care pot fi necesare pentru a verifica informațiile conținute în 
această declarație. De asemenea, recunosc că, după ce voi prezenta această declarație, în 
cazul schimbării oricăror dintre informațiile prezentate, voi notifica obligatoriu și imediat FMF. 
 
 
 
___________________________                            _______________________________ 
(Locul și data)                                                                                   (Semnătura) 
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Anexa 3 

 
Contract de reprezentare  

(reprezentarea jucătorului) 
 

între 
________________________________________________________  

numele deplin al intermediarului în fotbal 
________________________________________________________  

cod personal 
________________________________________________________  

denumirea deplină a companiei intermediare în fotbal, dacă e cazul 
________________________________________________________  

nr. din Registrul de Stat al Companiilor, dacă e cazul 
________________________________________________________  

adresa juridică 
________________________________________________________  

cod poștal, oraș, țară 
 

(„Intermediarul în fotbal”) 
 

și 
 

________________________________________________________  
numele deplin 

________________________________________________________  
nr. cod personal 

________________________________________________________  
adresa 

_________________________________________________________  
cod poștal, oraș, țară 

 
(„Jucătorul”) 

 
 
 
 
 

Bifați căsuța relevantă de mai jos 
 
□ Intermediarul în fotbal este     □ Intermediarul în fotbal este o 
întreprinzător individual și    companie și taxa urmează să fie 
taxa urmează să fie plătită      plătită companiei. 
intermediarului în fotbal personal.  
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1. Prevederi introductive 
1.1 Acest Contract reglementează activitatea Intermediarului în fotbal în calitate de 

reprezentant al Jucătorului. Doar Intermediarul în fotbal poate realiza activități 
intermediare în fotbal (adică să reprezinte și să apere interesele Jucătorului în 
negocierea și încheierea unui contract al jucătorului) în cadrul prezentului 
Contract și, prin urmare, aceste servicii nu trebuie să fie prestate de către 
angajații Intermediarului în fotbal. 

1.2 Intermediarul în fotbal respectă Regulamentul FMF de Lucru cu Intermediarii în 
Fotbal aprobat de FMF, iar drepturile de care se bucură Intermediarul în fotbal 
și obligațiile impuse Jucătorului conform acestui Contract nu vor fi mai bune 
sau, respectiv, mai oneroase decât cele ce derivă din acest Regulament. 

1.3 Prezentul Contract nu poate fi încheiat cu jucători sub 15 ani. Pentru jucătorii cu 
vârsta cuprinsă între 15-18 ani, Contractul trebuie să fie acceptat și semnat de 
cel puțin unul din tutorii Jucătorului. 

 
2. Înregistrare 

2.1 Intermediarul în fotbal confirmă că este înregistrat la FMF și el se obligă să 
mențină această înregistrare pe durata valabilității acestui Contract. Prezentul 
Contract va fi reziliat fără înștiințare prealabilă dacă înregistrarea 
Intermediarului în fotbal la FMF va înceta indiferent de motiv.  

 
3. Termen și reziliere  

3.1 Acest Contract începe la _________ și va fi în vigoare până la, inclusiv 
_________, când va fi reziliat fără înștiințare. Durata maximă de valabilitate a 
acestui Contract este de 24 luni din momentul începerii. Orice reînnoire a 
acestui Contract acceptată de către părți trebuie să fie făcută în forma unui 
contract nou de reprezentare încheiat în scris și depus la FMF.  

3.2 În perioada prevăzută în clauza 3.1, acest Contract va fi (bifați căsuța 
relevantă):  

 □ Reziliabil și poate fi reziliat de oricare dintre părți cu _____ luni de la 
înștiințarea prealabilă în scris ce va expira în ultima zi a lunii.  

 □ Non-reziliabil.  
3.3 Contractul de reprezentare cu un jucător mai mare de 15 ani, dar mai mic de 18 

ani nu poate fi non-reziliabil și trebuie întotdeauna să fie reziliabil cu înștiințare 
prealabilă de maxim 3 luni ce va expira în ultima zi a lunii.  

 
4. Remunerare  

4.1 Intermediarul în fotbal are dreptul la remunerare doar în privința contractului 
jucătorului, care a fost încheiat cu asistența Intermediarului în fotbal. 

4.2 Intermediarul în fotbal va primi (bifați căsuța relevantă): 
 □ Un onorariu de 3% din venitul de bază brut1 pe durata de valabilitate a 

contractului jucătorului (recomandat).  
 □ Un onorariu de ________ % din venitul de bază brut al Jucătorului pe durata 

de valabilitate a contractului jucătorului.  

                                                           
1
 Venitul de bază brut al jucătorului se bazează pe salariul fix al jucătorului plus toate onorariile de înregistrare, onorariile de 

continuare și onorariile de ieșire, precum și toate sumele unice acceptate de club și jucător la semnarea contractului jucătorului 

ce vor fi plătite jucătorului de către club la una sau mai multe date specificate, de ex. la început, la una sau mai multe date 

ulterioare pe durata valabilității contractului sau la expirare. Venitul brut al jucătorului nu include primele, premiile individuale 

sau colective sau valoarea facilităților integral sau parțial gratuite, precum cazarea, transportul, deplasarea, mutarea cu locul 

de trai, asigurările, telefonul, tehnologiile informaționale, alimentarea, diurnele, etc. sau toate contribuțiile plătite pentru aceste 

facilități.   
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Dacă părțile convin să fixeze o limită maximă pentru onorariul Intermediarului în 
fotbal, vă rugăm să specificați suma maximă aici: ___________________. 

4.3  Onorariul Intermediarului în fotbal conform clauzei 4.2 va fi plătibil după cum 
urmează (bifați o singură căsuță și specificați, dacă este necesar): 
□ În același timp cu plata către Jucător a sumelor ce declanșează remunerarea 

de către clubul cu care Intermediarul în fotbal a negociat contractul 
jucătorului. 

□ Alte aranjamente: 
4.4 Onorariul Intermediarului în fotbal poate fi plătit doar de către Jucătorul, care a 

beneficiat de serviciile sale, dar nu și de alte părți. Indiferent de aranjamentele 
dintre părțile implicate, Intermediarul în fotbal trebuie, fără excepție, să includă 
în factură onorariul său integral pentru Jucător și să prezinte Jucătorului 
documentația privind suma onorariului și achitarea acestuia. Dacă părțile au 
convenit că clubul care îl primește pe Jucător va plăti onorariul Intermediarului 
în fotbal din numele Jucătorului, onorariul trebuie, fără excepție, să fie plătit în 
raport cu plata pe care Jucătorul trebuie să o primească de la club conform 
contractului jucătorului și trebuie să fie indicat în fluturașul de salariu, etc.  

4.5 Dacă clubul sau Jucătorul vrea să fie reprezentat de către același Intermediar în 
fotbal în aceeași tranzacție și dacă sunt îndeplinite condițiile din Regulamentul 
FMF de Lucru cu Intermediarii în Fotbal, clauza 4.4 se va aplica doar acelei 
părți a remunerării Intermediarului în fotbal, care trebuie să fie plătită de către 
Jucător.  

 
5. Limitele autorității 

5.1 Autoritatea Intermediarului în fotbal de a apăra interesele Jucătorului a fost 
restricționată la serviciile orientate spre obținerea unui loc de muncă pentru 
Jucător în calitate de fotbalist profesionist în următoarele (bifați o căsuță sau 
ambele căsuțe): 

□ Țări ____________________________ 
□ Cluburi _________________________ 

5.2 Autoritatea Intermediarului în fotbal în corespundere cu clauza 5.1 este: 
  □ Exclusivă cu privire la ______________________________. 
  □ Non-exclusivă cu privire la ______________________________. 
5.3 Autoritatea Intermediarului în fotbal este limitată în timp, vezi clauza 3 de mai 

sus. 
5.4 Intermediarul în fotbal nu este autorizat conform acestui Contract să semneze 

orice acorduri din numele Jucătorului sau să implice Jucătorul în orice relație 
contractuală cu caracter obligatoriu. Toate acordurile trebuie să primească 
aprobarea finală și explicită, precum și semnătura personală a Jucătorului.    

 
6. Obligațiile Intermediarului în fotbal 

6.1 Intermediarul în fotbal se obligă să apere interesele Jucătorului pe durata de 
valabilitate a acestui Contract. Intermediarul în fotbal, de asemenea, se obligă să 
nu apere orice alte interese ce pot intra în conflict cu interesele Jucătorului în 
modul descris în prezentul Contract. Acest lucru înseamnă, printre altele, că, în 
legătură cu negocierile pentru angajarea Jucătorului sau transferul acestuia la un 
anumit club, Intermediarul în fotbal nu are dreptul să aibă un contract de 
reprezentare, un acord de cooperare sau interese comune cu oricare din 
celelalte părți implicate în angajare sau transfer sau cu orice intermediar în fotbal, 
care reprezintă această parte.    

6.2 Cu toate acestea, un astfel de contract de reprezentare, acord de cooperare sau 
interese comune cu oricare din celelalte părți implicate în angajare sau transfer 
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sunt permise dacă Intermediarul în fotbal prezintă înștiințare scrisă prealabilă 
tuturor părților implicate despre orice conflict potențial sau existent de interese pe 
care îl poate avea Intermediarul în fotbal cu una sau mai multe din părțile 
implicate și dacă Intermediarul în fotbal obține consimțământul explicit în scris al 
tuturor părților implicate înainte de demararea negocierilor.  

6.3 Dacă Jucătorul sau clubul vrea să fie reprezentat de către același intermediar în 
fotbal în privința negocierii și încheierii unui contract cu jucătorul sau a unui acord 
de transfer și dacă sunt îndeplinite condițiile din clauza 6.2, Jucătorul și clubul 
trebuie să convină în scris dacă onorariul Intermediarului în fotbal va fi plătit de 
către Jucător sau club sau de o combinație a acestor doi. Părțile trebuie să 
prezinte imediat la FMF consimțământul lor scris și acordul în scris cu privire la 
onorariu pentru procesul de înregistrare. 

6.4 Intermediarul în fotbal se obligă să-și asume sarcini numai în măsura în care 
Intermediarul în fotbal este în stare să realizeze serviciile relevante în mod 
eficace și eficient.  

6.5 Intermediarul în fotbal se obligă să respecte regulile și regulamentele FMF, 
UEFA și FIFA. De asemenea, Intermediarul în fotbal se obligă să respecte 
legislația cu privire la angajarea în câmpul muncii și toate actele legislative 
obligatorii relevante.  

6.6 Intermediarul în fotbal se obligă să ducă permanent evidența întregii remunerări 
primite și, în perioada 1 ianuarie – 14 februarie, să informeze FMF despre suma 
totală consolidată a remunerării câștigate de către Intermediarul în fotbal în anul 
calendaristic precedent conform acestui Contract.  
 

7. Obligațiile Jucătorului  
7.1 Jucătorul, care a beneficiat de serviciile Intermediarului în fotbal conform acestui 

Contract trebuie să asigure că toate cele 3 exemplare originale ale acestui 
Contract sunt primite pentru înregistrare de FMF.  

7.2 Dacă contractul Jucătorului urmează să fie renegociat, iar Jucătorul a încheiat un 
contract nou cu Intermediarul în fotbal în acest scop, Jucătorul trebuie să asigure 
că noul contract de reprezentare este prezentat la FMF în conformitate cu clauza 
7.1.  

7.3 Jucătorul se obligă să-l informeze pe Intermediarul în fotbal despre orice ofertă 
sau solicitare primită de către Jucător de la orice club sau persoană afiliată unui 
club, care cade sub incidența autorității Intermediarului în fotbal, vezi clauza 5.  

7.4 Dacă autoritatea Intermediarului în fotbal conform clauzei 5 este integral sau 
parțial exclusivă, Jucătorul se obligă să nu încheie contracte cu alți intermediari 
în fotbal contrar exclusivității convenite.  

7.5 Jucătorul se obligă să participe la toate ședințele din R. Moldova, care sunt 
stabilite de către Intermediarul în fotbal și trebuie să fie considerate rezonabile 
conform acestui Contract.  

 

8. Alte acorduri 
8.1 Orice acorduri sau aranjamente speciale între părți suplimentar la acest Contract, 

inclusiv cu privire la orice plată sau remunerare, trebuie să respecte principiile 
enumerate în regulamentul de lucru cu intermediarii în fotbal aprobat de FMF 
și/sau FIFA și trebuie să însoțească acest Contract și prezentate la FMF pentru 
înregistrare împreună cu acest Contract sau, dacă astfel de acorduri sau 
aranjamente sunt încheiate ulterior, să ajungă la FMF în decurs de 5 zile 
lucrătoare de la semnare.  
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9. Modificarea sau completarea Contractului  
9.1 Orice amendament sau completare a acestui Contract trebuie să fie făcută în 

scris și prezentată la FMF pentru înregistrare în conformitate cu clauza 8.1 
pentru a intra în vigoare.  

 
10. Confidențialitate 

10.1 Acest Contract este un document confidențial între părți și nici una dintre 
părți nu are dreptul să divulge conținutul său unor părți terțe fără 
consimțământul explicit al celeilalte părți.  

 
11. Legislația aplicabilă 

11.1 Acest Contract trebuie să fie interpretat în corespundere cu legislația R. 
Moldova. 
 

12. Reclamații disciplinare 
12.1 Părțile acceptă și sunt de acord să respecte prevederile cu privire la 

reclamații din Regulamentul de Lucru cu Intermediarii în Fotbal aprobat de FMF 
și/sau FIFA.  

 
13. Semnături și prezentare pentru înregistrare  

13.1 Acest Contract este semnat în 3 exemplare originale, iar după prezentare 
pentru înregistrare la FMF, următoarele părți vor primi fiecare câte un exemplar:  

1. FMF 
2. Intermediarul în fotbal 
3. Jucătorul 

 
 
____________  _____________________________________________________ 
Data     Intermediarul în fotbal (ștampila și semnătura) 
 
____________  _____________________________________________________ 
Data        Jucătorul 
 
____________  ____________________________________________________ 
Data      Tutorele (dacă Jucătorul are mai puțin de 18 ani) 
 
 
 
Confirmarea primirii Contractului: 
 
____________  _____________________________________________________ 
Data       FMF (ștampila și semnătura) 
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Anexa 4 

 
Contract de reprezentare  
(reprezentarea clubului) 

 
între 

________________________________________________________  
numele deplin al intermediarului în fotbal 

________________________________________________________  
cod personal 

________________________________________________________  
denumirea deplină a companiei intermediare în fotbal 

________________________________________________________  
nr. din Registrul de Stat al Companiilor   

________________________________________________________  
adresa juridică 

________________________________________________________  
cod poștal, oraș, țară 

 
(„Intermediarul în fotbal”) 

 
și 
 

________________________________________________________  
denumirea deplină (conform Statutului) 

________________________________________________________  
nr. din Registrul de Stat al Companiilor   

________________________________________________________  
adresa 

_________________________________________________________  
cod poștal, oraș, țară 

 
(„Clubul”) 

 
 
 
 
 

Bifați căsuța relevantă de mai jos 
 
□ Intermediarul în fotbal este     □ Intermediarul în fotbal este o 
întreprinzător individual și    companie și taxa urmează să fie 
taxa urmează să fie plătită      plătită companiei. 
intermediarului în fotbal personal.  
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1. Prevederi introductive 

1.1 Acest Contract reglementează activitatea Intermediarului în fotbal în calitate de 
reprezentant al Clubului. Doar Intermediarul în fotbal poate realiza activități 
intermediare în fotbal (adică să reprezinte și să apere interesele Clubului în 
negocierea și încheierea unui contract al jucătorului sau a unui acord de 
transfer) în cadrul prezentului Contract și, prin urmare, aceste servicii nu trebuie 
să fie prestate de către angajații Intermediarului în fotbal. 

1.2 Intermediarul în fotbal respectă Regulamentul FMF de Lucru cu Intermediarii în 
Fotbal, iar drepturile de care se bucură Intermediarul în fotbal și obligațiile 
impuse Clubului conform acestui Contract nu vor fi mai bune sau, respectiv, mai 
oneroase decât cele ce derivă din acest Regulament. 

 
2. Înregistrare 

2.1 Intermediarul în fotbal confirmă că este înregistrat la FMF și se obligă să 
mențină această înregistrare pe durata valabilității acestui Contract. Prezentul 
Contract va fi reziliat fără înștiințare prealabilă dacă înregistrarea 
Intermediarului în fotbal la FMF va înceta indiferent de motiv.  

 
3. Termen și reziliere  

3.1 Acest Contract începe la _________ și va fi în vigoare până la, inclusiv 
_________, când va fi reziliat fără înștiințare prealabilă. Durata maximă de 
valabilitate a acestui Contract este de 24 luni din momentul începerii. Orice 
reînnoire a acestui Contract acceptată de către părți trebuie să fie făcută în 
forma unui contract nou de reprezentare încheiat în scris și depus la FMF.  

3.2 În perioada prevăzută în clauza 3.1, acest Contract va fi (bifați căsuța 
relevantă):  
□ Reziliabil și poate fi reziliat de oricare dintre părți cu _____ luni de la 

înștiințarea prealabilă în scris ce va expira în ultima zi a lunii.  
□ Non-reziliabil.  

 
4. Remunerare  

4.1 Intermediarul în fotbal va primi o sumă unică de _______________ (indicați 
suma exactă și valuta. Pentru încheierea / extinderea contractelor, se 
recomandă maximum 3% din venitul de bază brut2 al jucătorului pe durata de 
valabilitate a contractului jucătorului, iar pentru acordurile de transfer se 
recomandă maximum 3% din suma totală a transferului). Onorariul devine 
scadent la _____________.   

4.2 Onorariul Intermediarului în fotbal poate fi plătit doar de către Clubul, care a 
beneficiat de serviciile sale, dar nu și de alte părți. Indiferent de aranjamentele 
dintre părțile implicate, Intermediarul în fotbal trebuie, fără excepție, să includă 
în factură onorariul său integral pentru Club.  

 
5. Limitele autorității 

5.1 Autoritatea Intermediarului în fotbal conform acestui Contract este: 

                                                           
2
 Venitul de bază brut al jucătorului se bazează pe salariul fix al jucătorului plus toate onorariile de înregistrare, onorariile de 

continuare și onorariile de ieșire, precum și toate sumele unice acceptate de club și jucător la semnarea contractului jucătorului 

ce vor fi plătite jucătorului de către club la una sau mai multe date specificate, de ex. la început, la una sau mai multe date 

ulterioare pe durata valabilității contractului sau la expirare. Venitul brut al jucătorului nu include primele, premiile individuale 

sau colective sau valoarea facilităților integral sau parțial gratuite, precum cazarea, transportul, deplasarea, mutarea cu locul 

de trai, asigurările, telefonul, tehnologiile informaționale, alimentarea, diurnele, etc. sau toate contribuțiile plătite pentru aceste 

facilități.   



22 
 

  □ Exclusivă cu privire la ______________________________. 
  □ Non-exclusivă cu privire la ______________________________. 
5.2 Autoritatea Intermediarului în fotbal este limitată în timp, vezi clauza 3 de mai 

sus. 
5.3 Intermediarul în fotbal nu este autorizat conform acestui Contract să semneze 

orice acorduri din numele Clubului sau să implice Clubul în orice relație 
contractuală cu caracter obligatoriu. Toate acordurile trebuie să primească 
aprobarea finală și explicită, precum și semnătura Clubului.    

 
6. Obligațiile Intermediarului în fotbal 

6.1 Intermediarul în fotbal se obligă să apere interesele Clubului pe durata de 
valabilitate a acestui Contract. Intermediarul în fotbal, de asemenea, se obligă 
să nu apere orice alte interese ce pot intra în conflict cu interesele Clubului în 
modul descris în prezentul Contract. Acest lucru înseamnă, printre altele, că, în 
legătură cu negocierile pentru angajarea Clubului sau transferul unui jucător, 
Intermediarul în fotbal nu are dreptul să aibă un contract de reprezentare, un 
acord de cooperare sau interese comune cu oricare din celelalte părți implicate 
în angajare sau transfer sau cu orice intermediar în fotbal, care reprezintă 
această parte.    

6.2 Cu toate acestea, un astfel de contract de reprezentare, acord de cooperare 
sau interese comune cu oricare din celelalte părți implicate în angajare sau 
transfer sunt permise dacă Intermediarul în fotbal prezintă o înștiințare scrisă 
prealabilă tuturor părților implicate despre orice conflict potențial sau existent de 
interese pe care îl poate avea Intermediarul în fotbal cu una sau mai multe din 
părțile implicate și dacă Intermediarul în fotbal obține consimțământul explicit în 
scris al tuturor părților implicate înainte de demararea negocierilor.  

6.3 Dacă Clubul sau un jucător vrea să fie reprezentat de către același intermediar 
în fotbal în privința negocierii și încheierii unui contract cu jucătorul sau a unui 
acord de transfer și dacă sunt îndeplinite condițiile din clauza 6.2, Clubul și 
jucătorul trebuie să convină în scris dacă onorariul Intermediarului în fotbal va fi 
plătit de către jucător sau Club sau de o combinație a acestor doi. Părțile 
trebuie să prezinte imediat la FMF consimțământul lor scris și acordul în scris 
cu privire la onorariu pentru procesul de înregistrare. 

6.4 Intermediarul în fotbal se obligă să-și asume sarcini numai în măsura în care 
Intermediarul în fotbal este în stare să realizeze serviciile relevante în mod 
eficace și eficient.  

6.5 Intermediarul în fotbal se obligă să respecte regulile și regulamentele FMF, 
UEFA și FIFA. De asemenea, Intermediarul în fotbal se obligă să respecte 
legislația cu privire la angajarea în câmpul muncii și toate actele legislative 
obligatorii relevante.  

6.6 Intermediarul în fotbal se obligă să ducă permanent evidența întregii remunerări 
primite și, în perioada 1 ianuarie – 14 februarie, să informeze FMF despre suma 
totală consolidată a remunerării câștigate de către Intermediarul în fotbal în anul 
calendaristic precedent conform acestui Contract.  

 

7. Obligațiile Clubului  
7.1 Clubul, care a beneficiat de serviciile Intermediarului în fotbal conform acestui 

Contract trebuie să asigure că toate cele 3 exemplare originale ale acestui 
Contract sunt primite pentru înregistrare de FMF. 

7.2 Dacă contractul unui jucător și/sau acordul de transfer urmează să fie 
renegociat, iar Clubul a încheiat un contract nou cu Intermediarul în fotbal în 
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acest scop, Clubul trebuie să asigure că noul contract de reprezentare este 
prezentat la FMF în conformitate cu clauza 7.1.  

7.3 Dacă autoritatea Intermediarului în fotbal conform clauzei 5 este integral sau 
parțial exclusivă, Clubul se obligă să nu încheie contracte cu alți intermediari în 
fotbal contrar exclusivității convenite.  

7.4 Clubul se obligă să participe la toate ședințele din R. Moldova, care sunt 
stabilite de către Intermediarul în fotbal și trebuie să fie considerate rezonabile 
conform acestui Contract.  

 
8. Alte acorduri 

8.1 Orice acorduri sau aranjamente speciale între părți suplimentar la acest 
Contract, inclusiv cu privire la orice plată sau remunerare, trebuie să respecte 
principiile enumerate în regulamentele ce reglementează activitatea 
intermediarilor în fotbal aprobate de FMF și/sau FIFA și trebuie să însoțească 
acest Contract și prezentate la FMF pentru înregistrare împreună cu acest 
Contract sau, dacă astfel de acorduri sau aranjamente sunt încheiate ulterior, 
să ajungă la FMF în decurs de 5 zile lucrătoare de la semnare.  

 
9. Modificarea sau completarea Contractului  

9.1 Orice amendament sau completare a acestui Contract trebuie să fie făcută în 
scris și prezentată la FMF pentru înregistrare în conformitate cu clauza 8.1 
pentru a intra în vigoare.  

 
10. Confidențialitate 

10.1 Acest Contract este un document confidențial între părți și nici una dintre 
părți nu are dreptul să divulge conținutul său unor părți terțe fără 
consimțământul explicit al celeilalte părți.  

 
11. Legislația aplicabilă 

11.1 Acest Contract trebuie să fie interpretat în corespundere cu legislația R. 
Moldova. 

 
12. Reclamații disciplinare 

12.1 Părțile acceptă și sunt de acord să respecte prevederile cu privire la 
reclamații din Regulamentul de Lucru cu Intermediarii în Fotbal aprobat de FMF 
și/sau FIFA.  

 
13. Semnături și prezentare pentru înregistrare  

13.1 Acest Contract este semnat în 3 exemplare originale, iar după prezentare 
pentru înregistrare la FMF, următoarele părți vor primi fiecare câte un exemplar:  

1. FMF 
2. Intermediarul în fotbal 
3. Clubul 

 
____________  _____________________________________________________ 
Data      Intermediarul în fotbal (ștampila și semnătura) 
____________  _____________________________________________________ 
Data         Clubul (ștampila și semnătura) 
 
Confirmarea primirii Contractului: 
____________  ____________________________________________________ 
Data       FMF (ștampila și semnătura) 


