
CERERE DE TRANSFER  
 
*se completeaza cu majuscule, cu pix de culoare albastru, de catre solicitant 
**se completeaza numai acele campuri corespunzator varstei (minor sau major) 
(SPECIMEN *acest document este proprietatea intelectuală a Federaţiei Române de Taekwondo WT)  

 

Tutore/reprezentant legal (1, 2 în cazul minorilor):  

1.   

2.  

Solicitant:  
 

Codul numeric personal al solicitantului:  

Adresa domiciliu / reşedinţă,  
 

Strada: , Număr: , Bloc: , Scară:  , 
 

Apartament;  , Localitate: , Judeţ/Sector: 
.   

Nr. mobil:  

Email:         

Tipul de solicitare:  transfer 

Pentru persoane repatriate / străine şi / sau care au făcut o pauză mai mare de 3 ani: 

Anul iniţierii în Taekwondo WT:   Localitatea:  

Clubul:  Antrenor:  

Clubul (A.S.) la care este legitimat:  

Nr. de Certificat de Identitate Sportivă (CIS):  

Înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor sub Nr.:  

Clubul (A.S.) reprezentată de către dnl/dna:  

Clubul (A.S.) la care se transfera:  

Nr. de Certificat de Identitate Sportivă (CIS):  

Înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor sub Nr.:  

Clubul (A.S.) reprezentată de către dnl/dna:  

* (spaţiul se va completa sumar sub sancţiunea nulităţii cererii:cu  motivul cererii de transfer, dacă există 

pretenţii financiare sau materiale intre cluburi, valoarea aplicată din grila federală de transfer.)  

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

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

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

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

.................................................................................. Semnatura solicitant: .....................

 

Se ataşează      
digital o 

fotografie 
mărimea 

       3 cm x 4 cm 

 

 

 

 

Sexul 

     

        M          F 

 

Data naşterii
(ziua,luna,anul) 

 
 

Locul naşterii

 
 

Cetățenia

 
 

KUP

 
 

DAN 

 
 

Certificat nr. 

 
Semnatura 
instructor/ 

antrenor  club 
 
 

 

 
 

 
Loc stampila 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

Data:  Solicitant (numele în clar):  Semnătura:  

 



 / /  

PROCES VERBAL DE NEGOCIERE 
 

*se completeaza cu majuscule, cu pix de culoare albastru, de către solicitant 
**se completează numai acele câmpuri corespunzator vârstei (minor sau major) 
(SPECIMEN *acest document este proprietatea intelectuală a Federaţiei Române de Taekwondo WT) 

 
 
Subsemnatul(a) 

 
 În baza prevederilor Statutului  și a Regulamentul federației astăzi data de ........................, am procedat la convocarea 

părților interesate cu privire la transferul sportivului ...........................................................................,, identificat cu 
ROS.................................., legitimat la A.S.Clubul Sportiv ..............................................................................................., cu 
sediul/punct de lucru in localitatea .........................................................., municipiu/județul .................................................., 
identificat cu CIS nr. ......................................, reprezentat de către ................................................................., în calitate de 
..........................................., 

și  
A.S.Clubul Sportiv ..............................................................................................., cu sediul/punct de lucru in localitatea 

..................................................., municipiu/judetul .................................................., identificat cu CIS nr. ........................., 
reprezentat de către .........................................................................., în calitate de ............................................................ . 

și 
 

* Se completează în cazul sportivilor minori 

Numele și prenumele ................................................................... legitimat cu CI seria ......., Nr. ..............., părinte/tutore 
legal al minorului (ei) .................................................................................., prezent și în cunostiință de cauza, la discuțiile 
privind transferul său la un alt club sportiv membrui al Federației Române de Taekwondo WT: 
 
   Astăzi data de  ................................., în conformitate cu procedura privind transferul sportivilor legitimați, am procedat la 
inițierea discuțiilor privind condițiile de transfer ale sportivului .............................................................................................. , 
legitimat cu ROS .............................. ,  la A.S. Club Sportiv ................................................................................................. , 
Localitatea ........................................................................... , 
 
** Se vor menționa aspectele esențiale ridicate de fiecare parte, precum cerințe si condiții, data de transfer, valoarea 
transferului si dacă a fost respectata grila de transfer a federației, alte aspecte de interes pentru parți. 

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

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

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

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

............................................................................................................  Semnatura solicitant: ......................... 
 
Prin prezentul Proces Verbal suntem de acord ca în cazul, în care oricare dintre noi părţile, nu va respecta rezultatul 
acestor negocieri asumate, federaţia prin organele de conducere să poată  considera acest fapt ca si o gravă încălcare a 
prevederile statutului si/sau regulamentul (ROI) al federaţiei aflate în vigoare,  urmând ca structurile interne administrative 
si sportive  ale Federaţiei Române de Taekwondo WT, să hotărască sancţiunilorîn consecinţa faţă de partea culpabilă. 
 

*** Dacă vor avea loc mai multe runde de discuții, cu fiecare ocazie se va realiza un Proces Verbal cu prevederi similare 
prezentului act.  
 
Prezentul Proces Verbal face parte integrantă din Cererea de Transfer si este redactat  in 3 exemplare, unul pentru 
solicitant, unul pentru club si unul pentru federație. 
 
Data completării:  
 
A.S.Clubul Sportiv ........................................................................., prin ................................................................................, 
Semnatura ..............................., data ................... ,  nr. de inregistrare ....................... , stampila ...................................... 
 
A.S.Clubul Sportiv ........................................................................., prin ................................................................................, 
Semnatura ..............................., data ................... ,  nr. de inregistrare ....................... , stampila ...................................... 
 
* Pentru minori semnează cel puţin unul dintre părinţi sau tutorele legal. 
  
 Numele și prenumele ...................................................................  Semnătura: _________________________
  

Semnătura: _________________________ 

, 



 
 
(model) 
 

 
 
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE 

 
 

 Subsemnatul ..................................................................................... , legitimat cu CI seria ......,  
nr. ......................,  eliberat de catre ............................., la data ................... , reprezentand A.S.Clubul 
Sportiv.............................................................. ,  in calitate de ............................................................. , 
 
Declar pe propria raspundere: 
 

Ca actul de transfer privind sportivul .......................................................................................... , 
legitimat in cadrul clubului ..................................................................... , si inregistrat in baza de date 
Ranking cu ROS ........................ , este realizat corespunzator normelor federatiei. 
Conform cererii de transfer inregistrata cu numarul ...................... , si a deciziei mentionata in cadrul 
procedurii de negociere prin Proces Verbal inregistrat cu numarul ................................... ,  incepand 
cu data de  ................. , sportivul (instructorul, antrenorul),  va activa  incepand din data ................... , 
la 
A.S. Club Sportiv ..................................................... din localitatea .................................................. , 
reprezentat de catre ................................................... , in calitate de ................................................... . 
 

Mentionez, ca acest transfer reprezinta acordul de vointa al persoanei (numele si prenumele) 
membru al federatiei, alaturi de parinte/tutore legal (pentru minori se trece numele parintelui), iar 
acest act nu face obiectul unor intelegeri ascunse privind un schimb de bani sau materiale de orice 
natura, prin care sa se evite plata unor taxe sau impozite fata de statul Roman. 
 
Totodata, arat ca transferul nu este o intelegere care sa contribuie la crearea unui holding sau cartel, 
cu obiectivul de a influenta pozitia/situatia in clasament/Ranking din evidenta federatiei. 
 
 

Data: .................................................... 
 
Numele si prenumele: .......................... 
 
Semnatura: ........................................... 
 
 
*Acest model de declaratie pe proprie raspundere are un format strict si atinge  aspectele esential statutare si 
regulamentare ce trebuiesc mentionate, in conformitate cu realitatea. 

 
                         


