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Definiția termenului de intermediar  
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  
FIFA are responsabilitatea de a îmbunătăți în mod constant jocul de fotbal, precum și să 
protejeze integritatea acestuia la nivel mondial. În acest context, unul dintre obiectivele–cheie 
ale FIFA este de a promova și proteja în mod considerabil standarde etice înalte în relațiile 
dintre cluburi, jucători și terțele părți, și, astfel, de a se conforma cerințelor privind buna 
guvernare și principiilor de responsabilitate financiară. În mod special, FIFA 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, FIFA a adoptat prezentul 
Regulament, în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul privind Aplicarea Statutului FIFA. 
Prezentul Regulament va servi în calitate de standarde / cerințe minime ce urmează a fi puse în 
aplicare de către fiecare asociație la nivel național, acesta din urmă având posibilitatea de a 
adăuga mai multe prevederi la cele ce urmează. 
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1 Domeniu de aplicare 

 
1. Aceste prevederi sunt destinate asociațiilor, în partea ce se referă la recurgerea de către 
jucători sau cluburi la serviciile unui intermediar 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. Asociațiile trebuie să implementeze și să aplice cel puțin aceste standarde / cerințe minime, 
în conformitate cu obligațiile atribuite prin prezentul regulament, conform legilor obligatorii și 
tuturor celorlalte prevederi legislative naționale obligatorii, aplicabile asociațiilor. Asociațiile vor 
elabora un regulament în care să fie incluse principiile stabilite în prezentul regulament. 
 
3. Asociațiilor li se rezervă dreptul de a include alte prevederi pe lângă standardele / cerințele 
minime prevăzute în prezentul Regulament. 
 
4. Prezentul regulament și potențiale prevederi suplimentare, care vor fi incluse pe lângă 
standardele / cerințele minime prevăzute în prezentul regulament și care vor fi puse în aplicare 
de către asociații, nu vor afecta valabilitatea contractului de muncă și / sau a acordului de 
transfer corespunzător.  
 
 

2 Principii generale 

 
1. Jucătorii și cluburile au dreptul de a recurge la serviciile intermediarilor pentru încheierea unui 
contract de muncă și / sau a unui acord de transfer. 
 
2. În procesul de selectare și angajare a intermediarului 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 au semnat 
Declarația corespunzătoare de Intermediar și contractul de reprezentare încheiat între părți. 
 
3. De fiecare dată când un intermediar este implicat într-o tranzacție, acesta urmează să fie 
înregistrat în conformitate cu prevederile articolului 3 din prezentul regulament. 
 
4. Implicarea oficialilor, astfel precum sunt definiți la punctul 11 din secțiunea Definiții din 
Statutul FIFA,  în calitate de intermediari pentru jucători și cluburi, este interzisă. 
 
 

3 Înregistrarea intermediarilor 

 
1. În scopul asigurării transparenței, fiecare asociație este obligată să pună în aplicare un 
sistem de înregistrare a intermediarilor, care trebuie să fie publicat în conformitate cu 
prevederile articolului 6 paragraful 3 al prezentului regulament. Intermediarii trebuie să fie 
înregistrați în sistemul de înregistrare corespunzător de fiecare dată când sunt implicați în mod 
individual într-o tranzacție specifică (a se vedea alineatele 2 și 3 de mai jos). 
 
2. În vederea asigurării funcționării sistemului de înregistrare menționat mai sus, asociațiile 
trebuie să solicite cluburilor și jucătorilor care apelează la serviciile unui intermediar, să prezinte 
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cel puțin Declarația de Intermediar, în conformitate cu anexele 1 și 2 a prezentului Regulament. 
Asociațiile pot solicita informații și / sau documente suplimentare. 
 
3. După încheierea tranzacției corespunzătoare, jucătorul care a apelat la serviciile unui 
intermediar, în conformitate cu prevederile articolului 1 alineatul 1 a) a prezentului regulament, 
urmează să prezinte asociației clubului cu care a semnat contractul său de muncă, cel puțin 
Declarația de Intermediar și oricare alte documente solicitate de către asociație. În caz de 
renegociere a unui contract de muncă, jucătorul care apelează la serviciile unui intermediar 
trebuie să prezinte, de asemenea, aceleași documente asociației clubului său actual. 
 
4. După încheierea tranzacției corespunzătoare, clubul care apelează la serviciile unui 
intermediar, în conformitate cu prevederile articolului 1 alineatul 1 b) a prezentului regulament 
trebuie să prezinte asociației clubului la care jucătorul în cauză urmează să fie înregistrat cel 
puțin Declarația de Intermediar și orice alte documente solicitate de către asociație. În cazul în 
care clubul de la care pleacă jucătorul a apelat la serviciile unui intermediar, acel club trebuie să 
prezinte asociației sale, de asemenea, o copie a Declarației de Intermediar. 
 
5. 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. Suplimentar la informațiile prezentate către asociația corespunzătoare de către jucător sau 
club, în conformitate cu articolul 3 de mai sus, și înainte ca intermediarul respectiv să poată fi 
înregistrat, asociația în cauză trebuie să fie cel puțin convinsă că intermediarul respectiv are o 
reputație ireproșabilă. 
 
2. În cazul în care intermediarul în cauză este o persoană juridică, asociația responsabilă pentru 
înregistrarea tranzacției va trebui, de asemenea, să se asigure că persoanele care reprezintă 
persoana juridică în legătură cu tranzacția în cauză, au o reputație ireproșabilă. 
 
3. Asociațiile trebuie să fie, de asemenea, convinse că, în executarea atribuțiilor sale, 
intermediarul contractat de către un club și / sau de către un jucător nu are nici o relație 
contractuală cu ligi, asociații, confederații sau FIFA, care ar putea duce la un potențial conflict 
de interese. Intermediarilor li se interzice de a lăsa să se înțeleagă, direct sau indirect, că o 
astfel de relație contractuală cu ligile, asociațiile, confederațiile sau FIFA există în legătură cu 
activitățile lor. 
 
4. Se consideră că asociațiile își respectă obligațiile ce le revin în conformitate cu alineatele 1-3 
de mai sus, în cazul în care au obținut de la intermediarul în cauză o Declarație de Intermediar, 
semnată în modul corespunzător, conform anexelor 1 sau 2 a prezentului regulament. 
 
5. Contractul de reprezentare pe care intermediarul 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. 
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5 Contract de reprezentare 

 
1. Pentru claritate, cluburile și jucătorii trebuie să precizeze în contractul de reprezentare 
corespunzător natura raportului juridic pe care îl au cu intermediarii lor, de exemplu, dacă 
activitățile prestate de intermediar constituie un serviciu, o consultanță în sensul articolului 1 
alineatul 1 din prezentul regulament, angajarea în câmpul muncii sau orice alt raport juridic. 
 
2. Principalele aspecte ale raportului juridic între un jucător și / sau un club și un intermediar 
trebuie să fie întocmite în scris, înainte ca intermediarul să își înceapă activitatea sa. Contractul 
de reprezentare trebuie să conțină cel puțin următoarele detalii: numele părților, domeniul de 
aplicare a serviciilor, durata raportului juridic, remunerarea ce urmează a fi plătită 
intermediarului, condițiile generale de plată, data încheierii, prevederile referitoare la reziliere și 
semnăturile părților. În cazul în care jucătorul este minor, tutorele (tutorii) legal al jucătorului 
trebuie, de asemenea, să semneze contractul de reprezentare în conformitate cu legislația 
națională a țării în care jucătorul își are domiciliul. 
 
 

6 Divulgare și publicare 

 
1. Jucătorii și / sau cluburile sunt obligate să prezinte asociațiilor lor respective (a se vedea 
articolul 3 alineatele 2 și 3) 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 plus, jucătorii și / sau cluburile, la cerere, cu excepția contractului de 
reprezentare a cărui divulgare este obligatorie în conformitate cu prevederile articolul 4 alineatul 
5 din prezentul regulament, vor dezvălui organelor competente ale ligilor, asociațiilor, 
confederațiilor și FIFA, toate contractele, acordurile și înregistrările încheiate cu intermediarii în 
legătură cu activitățile prevăzute de aceste prevederi, în scopul investigării lor. Jucători și / sau 
cluburi vor conveni în mod special cu intermediarii 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, să fie înscris numele și semnătura intermediarului corespunzător. În 
cazul în care un jucător și / sau un club nu a utilizat serviciile unui intermediar în negocierile lor, 
documentele pertinente depuse în legătură cu acțiunea respectivă trebuie să conțină o 
dezvăluire expresă a acestui fapt. 
 
3. Asociațiile vor face publice, la sfârșitul lunii martie a fiecărui an calendaristic, de exemplu, pe 
site-ul lor oficial, numele tuturor intermediarilor pe care i-au înregistrat, precum și tranzacțiile 
unice în care au fost implicate. În plus, asociațiile vor publica, de asemenea, valoarea totală a 
tuturor remunerațiilor sau plăților achitate  de fapt intermediarilor de către jucătorii lor 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. Asociațiile pot, de asemenea, să pună la dispoziția jucătorilor lor înregistrați și cluburilor 
afiliate toate informațiile referitoare la tranzacțiile care s-au dovedit a fi efectuate cu încălcarea 
prezentului regulament și care sunt relevante pentru neregulile depistate. 
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7 Plăți către intermediari 

 
1. Suma remunerației, datorate unui intermediar 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, 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 naționale relevante și toate dispozițiile obligatorii ale legislației 
naționale 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 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. 
 

b) Suma totală a remunerației pentru fiecare tranzacție, datorată intermediarilor 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 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 și că astfel de plăți nu se fac de intermediari. 
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 articolului 7 alineatul 6 și a articolului 8 al prezentului regulament, 
orice plată pentru serviciile unui intermediar se va efectua exclusiv de către clientul 
intermediarului 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 din 
numele său. Plata efectuată în numele jucătorului trebuie să corespundă condițiilor de plată 
convenite între jucător și intermediar. 
 
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, a unei părți din sau toate taxele plătite 
către acest intermediar 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 cadrul negocierii 
unui contract de muncă și / sau a unui acord de transfer, li se interzice efectuarea oricăror plăți 
către un astfel de intermediar, dacă jucătorul în cauză este minor, astfel precum este definit la 
punctul 11 din secțiunea Definiții din Regulamentul privind Statutul și Transferul Jucătorilor. 
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8 Conflicte de interese 

 
1. Înainte de a apela la serviciile unui intermediar, 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. 
 
2. Nu se consideră a fi existat un conflict de interese în cazul în care intermediarul 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 
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 începerea 
negocierilor respective și vor trebuie să confirme în scris care parte (jucător și / sau club) va 
plăti remunerarea intermediarului. Părțile trebuie să informeze asociația corespunzătoare 
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. Asociațiile sunt responsabile pentru aplicarea sancțiunilor față de orice parte care se află sub 
jurisdicția lor și care încalcă prevederile prezentului Regulament, a statutelor sau 
regulamentelor acestora.   
 
2. Asociațiile sunt obligate să publice în mod corespunzător și să informeze FIFA în privința 
oricăror sancțiuni disciplinare aplicate împotriva oricărui intermediar. Comitetul Disciplinar FIFA 
va decide ulterior cu privire la extinderea sancțiunii la nivel mondial, în conformitate cu Codul 
Disciplinar FIFA. 
 
 

10 Punerea în aplicare a obligațiilor asociațiilor  

 
1. FIFA va monitoriza corectitudinea punerii în aplicare a acestor standarde / cerințe minime de 
către asociații și poate întreprinde măsurile adecvate în cazul în care principiile relevante nu vor 
fi respectate.  
 
2. Comitetul Disciplinar FIFA este competent să soluționeze astfel de probleme în conformitate 
cu Codul Disciplinar FIFA.  
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11 Măsuri tranzitorii  

 
1. Prevederile de față substituie Regulamentul cu privire la Agenții de Jucători, cu ultimele 
modificări din 29 octombrie 2007 și urmează să intre în vigoare la 1 aprilie 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 asociațiile care le-au emis. 
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Anexa 1 
 
Declarația de Intermediar pentru persoane fizice 
 
 
Prenume:  
 
Nume:  
 
Data nașterii:  
 
Cetățenia / cetățenii:  
 
Adresa permanentă completă (inclusiv nr. mobil, telefon / fax și e-mail): 
 
 
 
 
Subsemnatul,_________________________________________________________________ 
  (prenumele, numele intermediarului) 
 
 
PRIN PREZENTA DECLAR URMĂTOARELE: 
 
1. Promit să respect și să mă conformez cu toate dispozițiile obligatorii ale legislației naționale și 
internaționale în vigoare, inclusiv în mod special cu cele care reglementează angajarea în 
câmpul muncii în cadrul exercitării activităților mele în calitate de intermediar. Suplimentar, sunt 
de acord să respect prevederile statutelor și regulamentelor asociațiilor și confederațiilor, 
precum și Statutele și regulamentele FIFA în contextul exercitării activităților mele în calitate de 
intermediar. 
 
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 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 ligi, asociații, confederații sau FIFA în legătură cu activitățile 
mele în calitate de intermediar. 
 
5. Declar, în conformitate cu articolul 7 alineatul 4 din Regulamentul FIFA de Lucru cu 
Intermediarii, 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 alineatul 8 din Regulamentul FIFA de Lucru cu 
Intermediarii, că nu voi accepta nici o plată din partea nici unei părți în cazul în care jucătorul în 
cauză este un minor, astfel precum este definit la punctul 11 din secțiunea Definiții din 
Regulamentul privind Statutul și Transferul Jucătorilor. 
 
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 
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că 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. Îmi exprim consimțământul, în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 din Regulamentul FIFA 
de Lucru cu Intermediarii, ca asociația 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. 
 
9. Îmi exprim consimțământul, în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 din Regulamentul FIFA 
privind Lucrul cu Intermediarii, ca 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 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 alineatul 3 din Regulamentul FIFA 
de Lucru cu Intermediarii, ca asociația în cauză să dețină și să prelucreze orice date în scopul 
publicării lor. 
 
11. Îmi exprim consimțământul, în conformitate cu articolul 9 alineatul 2 din Regulamentul FIFA 
privind Lucrul cu Intermediarii, ca asociațiile în cauză 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 asociației în cauză. 
 
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 asociația corespunzătoare 
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 asociația corespunzătoare. 
 
 
 
___________________________                            _______________________________ 
(Locul și data)                                                                                   (Semnătura) 
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Anexa 2 
 
Declarația de Intermediar 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 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 ale legislației naționale și internaționale în vigoare, inclusiv în mod special cele care 
reglementează angajarea în câmpul muncii în cadrul exercitării activităților în calitate de 
intermediar. Suplimentar, declar că atât compania pe care o reprezint, cât și eu personal sunt 
de acord să respect prevederile statutelor și regulamentelor asociațiilor și confederațiilor, 
precum și Statutele și regulamentele FIFA în contextul exercitării activităților mele în calitate de 
intermediar. 
 
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 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 ligi, asociații, confederații sau FIFA în legătură cu activitățile sale în calitate de 
intermediar. 
 
5. Declar, în conformitate cu articolul 7 alineatul 4 din Regulamentul FIFA de Lucru cu 
Intermediarii, 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. 
 



13 
 

6. Declar, în conformitate cu articolul 7 alineatul 8 din Regulamentul FIFA de Lucrul cu 
Intermediarii, 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, astfel precum este 
definit la punctul 11 din secțiunea Definiții din Regulamentul privind Statutul și Transferul 
Jucătorilor. 
 
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 alineatul 1 din Regulamentul FIFA de Lucru cu Intermediarii, ca asociațiile 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. 
 
9. Din partea companiei pe care o reprezint, îmi exprim consimțământul, în conformitate cu 
articolul 6 alineatul 1 din Regulamentul FIFA de Lucru cu Intermediarii, ca 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 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 alineatul 3 din Regulamentul FIFA de Lucru cu Intermediarii, ca asociația în cauză 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 alineatul 2 din Regulamentul FIFA de Lucru cu Intermediarii, ca asociațiile în cauză 
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 asociației în cauză. 
 
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 asociația corespunzătoare 
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 asociația corespunzătoare. 
 
 
 
___________________________                            _______________________________ 
(Locul și data)                                                                                   (Semnătura) 


