
 
 

 

Procedură transfer CSMTGM 

Versiunea 1.0 

 

Pentru a monitoriza constant fluxul de sportiv al Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureș, se introduce 

procedura de transfer, în interesul de a vedea cu exactitate care dintre sportivi se află sub 

contract/legitimare.  

Conducătorii ramurilor sportive sunt obligați să anunțe conducerea clubului, înainte de a efectua orice 

fel de demers pentru a transfera/legitima/dezlega un sportiv.  

Pași de urmat:  

• „Pas zero”: Conducătorii ramurilor sportive sunt obligați să completeze formularul din Anexa 

1. în interesul de a anunța oficial conducerea clubului în legătură cu faptul că vor să legitimeze 

un sportiv. Conform documentului, trebuie specificat cu exactitate tipul legitimării, respectiv 

anticipat cât mai exact suma aproximativă care va trebui achitată pentru această tranzacție 

(Atenție: se includ absolut toate costurile: sumă de transfer, dezlegare, legitimare, viză, etc.) 

• După ce documentul este completat, avizat și semnat, conducătorii ramurilor pot începe 

demersul necesar cu clubul cedent/jucător/federație aferentă în interesul de a obține 

sportivul.  

• Pe baza documentului din anexă, clubul va elibera un număr intern de membru CSMTGM, pe 

baza căreia sportivul va fii identificat.  

• Documentul atașat se completează, chiar dacă procedura de legitimare nu va avea niciun cost.  

• Toate documentele aferente și necesare procedurii vor fii prezentate la secretariatul clubului, 

înregistrate și semnate de către directorul clubului.  

 

În cazul în care un sportiv părăsește clubul CSMTGM:  

• Antrenorul/Conducătorul ramurii de sport este obligat să anunțe conducerea CSMTGM.  

• CSMTGM va retrage numărul de membru al sportivului.  

• Antrenorul/Conducătorul ramurii de sport este obligat să retragă de la sportiv toate 

materialele/echipamentele sportive/cardul de membru care s-au predat, conform procesului 

verbal de predare/primire. Echipamentele și materialele se predau ulterior la secretariatul 

clubului.  

 

            Aprobat Director CSMTGM                                                                             Data  

                 ___________________________                                                   ___________________________ 

 



 
 

 

Solicitare transfer/legitimare CSMTGM 

Anexa 1. 

Nume sportiv:     ______________________________________________________________________ 

Nume antrenor solicitant:  _______________________________________________________________ 

Secția:   _____________________________________________________________________________ 

Perioada de transfer (de la – până la): _____________________________________________________ 

Procedura necesară pentru obținere jucător:  

 Transfer 

 Dezlegare / Legitimare  

 Dublă legitimare  

 Drept de joc la altă echipă 

 Altă modalitate: ________________________________________________________________ 

 

Cost anticipat procedură: _____________________________________________________   RON 

 

Data solicitării:                                                                                                Semnătură antrenor solicitant:   

___________________                                                                                                  _________________________ 

 

Decizie CSMTGM:  

 

Vizat coordonator ramuri sportive:     ______________________________________________________ 

Decizie director CSMTGM:   

 Aprobat 

 Refuzat (motiv):  _______________________________________________________________ 

Data aprobării:                                                                                                Semnătură director CSMTGM:  

___________________                                                                                                 _________________________ 

 

După aprobare - număr membru CSMTGM:  ________________________________________________ 


