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CAPITOLUL  I 
DISPOZITII  GENERALE 

 
Art. 1.- Principiile, normele şi regulile care stau la baza activităţii jucătorilor de rugby, 
prevăzute în actualul regulament se întemeiază pe:     
  a) Statutul Federaţiei Române de Rugby, Regulamentul de Organizare a Activităţii 
Rugbystice şi alte norme proprii; 
  b) Prevederile adoptate de World Rugby şi Rugby Europe, ce interesează această 
materie. 
Art. 2. – (1) Jucătorii de rugby din România, legitimaţi la o structură sportivă afiliată la 
FRR, pot fi amatori şi profesionişti. 
      (2) Este considerat amator jucătorul care, pentru orice participare la jocul de 
rugby sau la orice activitate în legătură cu acesta, nu beneficiază de nici un avantaj 
personal de ordin financiar sau material pentru practicarea jocului. Statutul de jucător 
amator nu este afectat de acoperirea cheltuielilor de transport, cazare şi masă în legătură 
cu jocul de rugby, precum şi a celor ocazionate de procurarea echipamentului, pregătire, 
refacere, recuperare şi încheierea de asigurări pe perioada jocurilor oficiale, amicale şi de 
pregătire, suportate de club sau FRR. 
       (3) Sportivul care, pentru practicarea jocului de rugby obţine licenţa de jucător 
profesionist şi încheie cu structura sportivă la care este legitimat un contract individual de 
muncă sau contract de activitate sportiva, în formă scrisă,este considerat jucător 
profesionist de rugby. 
       (4) Statutul de jucător se stabileşte de FRR cu prilejul legitimării, transferului 
sau acordării vizei anuale, în funcţie de raporturile stabilite între jucător şi clubul respectiv. 
      (5) În acelaşi club pot activa, fără nici-o restricţie, jucători amatori şi jucători 
profesionişti. 
       (6) După criteriul vârstei, jucătorii se împart în următoarele categorii: 
    a) seniori - jucători care au împlinit  vârsta de 20 ani. 
                   b) Under 23 (Tineret) – Jucatori care au inplinit varsta de 20 ani 
                   c) juniori U20 (Juniori 1 ) - jucători care într-o perioadă de 2 ani, primul an 
de la 1 Ianuarie şi al doilea an până la 31 decembrie vor împlini 20 ani în cel de al doilea 
an. 

d) juniori U19 (Juniori 1 ) - jucători care într-o perioadă de 2 ani, primul an 
de la 1 Ianuarie şi al doilea an până la 31 decembrie vor împlini 19 ani în cel de al doilea 
an. 
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e) juniori U18 (Juniori 2 ) - jucători care într-o perioadă de 2 ani, primul an 
de la 1 Ianuarie şi al doilea an până la 31 decembrie vor împlini 18 ani în cel 
de al doilea an. 
f) juniori U17 (Juniori mici ) - jucători care într-o perioadă de 2 ani, primul 
an de la 1 Ianuarie şi al doilea an până la 31 decembrie vor împlini 17 ani în 
cel de al doilea an. 
g) juniori U16 (Juniori mici ) – jucători care vor împlini 16 ani până la 31 
decembrie în anul competiţional respectiv. 
h) juniori U15 (Juniori mici ) – jucători care vor împlini 15 ani până la 31 
decembrie în anul competiţional respectiv. 
i) copii U14 (copii ) - jucători care într-o perioadă de 2 ani, primul an de la 1  

Ianuarie şi al doilea an până la 31 decembrie vor împlini 14 ani în cel de al doilea an. 
j) copii U12 (copii ) - jucători care într-o perioadă de 2 ani, primul an de la 
1 Ianuarie şi al doilea an până la 31 decembrie vor împlini 12 ani în cel de al 
doilea an. 
k) copii U10 (copii ) - jucători care într-o perioadă de 2 ani, primul an de la 
1 Ianuarie şi al doilea an până la 31 decembrie vor împlini 10 ani în cel de al 
doilea an. 

                            j) copii U8 (copii )  - jucători care într-o perioadă de 2 ani, primul an 
de la 1 Ianuarie şi al doilea an până la 31 decembrie vor împlini 8 ani în cel de al doilea an  
                            k) copii U6 (copii ) - jucători care într-o perioadă de 2 ani, primul an de 
la 1 Ianuarie şi al doilea an până la 31 decembrie vor împlini 6 ani în cel de al doilea an. 
                   l) sportivii juniori pot fi folositi in echipele de seniori numai dupa implinirea 
varstei de 18 ani, cu acord din partea doctorului care a pus si viza medicala pe carnetul de 
legitimare.  
             (7) Vârsta se poate adapta şi în conformitate cu convenţiile internaţionale la care 
FFR este semnatară (BF 21 03 2017 ). 
Art. 3.- Jucătorul amator are următoarele  îndatoririi şi drepturi: 
  (1) Îndatoriri: 

a). Să participe la jocurile oficiale şi amicale ale echipei la care este legitimat  
şi să respecte programul de antrenamente, cantonamente, refacere şi recuperare stabilite 
de conducerea clubului.  

b). Să contribuie prin prestaţia sa, alături de coechipieri, la realizarea  
obiectivelor de performanţă stabilite de conducerea clubului sau/şi a FRR. 

c). Să respecte Statutul şi regulamentele FRR, precum şi statutul şi  
regulamentele clubului la care este legitimat şi alte norme  stabilite de acesta. 

d). Să se comporte corect şi civilizat faţă de colegi, adversari, oficiali, public  
etc., având o conduită ireproşabilă în cadrul clubului şi în mediul social în care îşi 
desfăşoară activitatea, respectând prevederile codului de conduită stabilit de FRR. 
  (2) Drepturi: 

a). Să îi fie asigurate condiţiile de pregătire, participare în competiţii şi  
refacere – recuperare precum şi de asistenţă medicală (inclusiv prim ajutor) adecvate 
pentru antrenamente şi jocuri. 

b) Să i se asigure restituirea sumelor necesare pentru transport, alimentaţie  
şi susţinătoare de efort, cazare, procurarea echipamentului, a materialelor sportive şi 
pentru asigurări, efectuate în vederea participării la programul de pregătire, cât şi la 
jocurile amicale şi oficiale.  

c) Să fie asigurat din punct de vedere medical pe perioada jocurilor oficiale,  
amicale şi de pregătire pentru riscurile de accidentare survenite. 
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d). Să beneficieze pentru instruirea sportivă de servicii tehnice specializate  
(antrenori calificaţi, asistenţă medicală ş.a.). 
   e). Să primească alte drepturi stabilite de club, FRR sau lege. 
Art. 4.- Jucătorul profesionist are, în afara celor prevăzute la art. 3. şi următoarele 
îndatoriri şi drepturi: 
  (1) Îndatoriri: 

a). Să respecte clauzele prevăzute în contractele de activitate sportiva 
încheiate cu clubul din care face parte sau FRR. 

b). Să depună eforturile necesare pentru a-şi îmbunătăţii şi ridica  
performanţele sportive la nivelul standardelor de jucător profesionist, în scopul îndeplinirii 
obiectivelor de instruire şi de performanţă stabilite de club. 
  (2) Drepturi: 
  a). Să încheie un contract de activitate sportiva cu o structură sportivă;  
   b). Să i  se asigure drepturile stabilite prin contract de activitate sportiva 
(salariul sau onorariul cuvenit, ca şi adaosurile, primele, indemnizaţiile, donaţiile, 
sponsorizările sau alte avantaje materiale) la termenele convenite. 

c). Să i se asigure stabilitate contractuală, clubul neputând să modifice  
contractul de activitate sportiva în afara clauzelor prevăzute în acestea. 
Art. 5.- Statutele, regulamentele, hotărârile, precum şi alte norme ale F. R. Rugby 
angajează răspunderea jucătorilor de rugby amatori sau profesionişti în respectarea 
autorităţii FRR, ei fiind obligaţi să se supună prevederilor acestora, precum şi autorităţii 
jurisdicţionare şi disciplinare a forurilor competente. 
Art. 6.- (1) În cazurile în care prezentul regulament sau alte norme ale F.R.R nu conţin 
reguli îndestulătoare, Biroul Federal poate decide modificările şi completările necesare 
potrivit principiilor de drept şi ale echităţii. 
 (2) Regulamentul privind statutul şi transferul jucătorilor de rugby ca şi modificările 
sau completările acestuia se aprobă de Biroul Federal al  F.R.R. 
  

   CAPITOLUL  II 
                                           LEGITIMAREA JUCĂTORULUI 
 
A. Legitimarea jucătorului 
 
Art. 7.-  (1) Jucătorul de rugby poate participa la jocurile oficiale dacă este legitimat în 
condiţiile stabilite de prezentul regulament. 
    (2) Legitimarea jucătorului se face de FRR sau de organele împuternicite de 
aceasta astfel: 

a) jucătorii până la vârsta de 14 ani (copii) vor fi legitimaţi de către organele  
Comitetelor Regionale de rugby sau alte organisme agreate de FRR; 

b) legitimarea jucătorilor peste 14 ani se face numai de FRR; 
c) pentru legitimarea jucătorilor juniori de FRR, cererea tip de legitimare trebuie să  

aibă avizul Comitetului Regional de rugby unde activează sportivul. 
          d) preschimbarea carnetului de legitimare tip regional in tip FRR a 
jucătoriilor care au implinit 14 ani se va face in maxim 30 zile de la implinirea 
varstei (Birou Federal 25 04 2018 ). 
 
Art. 8.- (1) Jucătorul de rugby are drept de legitimare la un singur club, pentru  aceeaşi 
perioadă de timp. 
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 (2) Pentru a lua parte la competiţiile naţionale oficiale, un sportiv trebuie să fi 
împlinit  vârsta de 8 ani, să fie membru al unei structuri sportive afiliate, să posede un 
carnet de legitimare eliberat conform normelor FRR, să aibă viza anuala a forului 
organizator şi avizul medical  înscrise în carnetul de legitimare şi să fie asigurat medical. 

(3) Până la vârsta de 8 ani sportivii pot lua parte numai la competiţiile rezervate 
acestora, situaţie în care aceştia au drept de joc pe  baza unui tabel cu numele şi 
prenumele jucătorilor, anul naşterii, nr. şi seria certificatului de naştere şi pentru fiecare 
jucător, în mod individual, avizul medical şi acordul părinţilor. 
         (4)  Cluburile vor fi scutite de taxa vizei anuale si de taxa de legitimare, pentru 
sportivii tuturor categoriilor de copii. 
Art. 9.- (1) Legitimarea jucătorului se efectuează sub numele înscris în actul de identitate, 
pe baza următoarelor documente: 

a). Cererea-tip de legitimare completată de jucător şi semnată de acesta şi  
de reprezentantul clubului pentru care se efectuează legitimarea, parafată cu stampila 
clubului. Cererea de legitimare va purta, de asemenea, avizul medical din care să rezulte 
că jucătorul este apt să practice jocul de rugby, conform reglementărilor legale (Art. 45 
(2), din prezentul regulament). Cererea tip, cu avizul medical, trebuie depusa la FRR in 
termen de maxim 10 zile de la data cand acesta a fost vizat de unitatea medicala sportiva 
abilitata. In caz contrar aceasta isi pierde valabilitatea.  

b). Incuviintarea data de ambii parinti in forma scrisa sub semnatura privata  
pentru minorii in varsta de 14-17 ani, sau autoritatea tutelara – pentru minori de aceeasi 
varsta – din care sa reiasa acordul pentru practicarea rugby-ului. 
   c). Două fotografii identice şi recente. 

d). Actul de identitate sau certificatul de naştere (pentru minorii sub 14 ani), 
în original şi o xercopie a documentului prezentat. 

   e). Chitanţa de achitarea a taxei de legitimare. 
           (2) La legitimarea jucătorului se întocmeşte fişa personală şi i se eliberează carnetul 
de legitimare.  

(3) Fişa personală şi carnetul de legitimare se completează cu litere majuscule, cu 
tuş sau pastă de culoare neagră, numai de către persoanele abilitate. 
Art. 10.- Sunt asimilaţi cu jucătorii nou legitimaţi şi au dreptul să solicite legitimarea la 
oricare club din ţară, în tot cursul anului: 

a). Jucatorii care nu au participat timp de un an calendaristic la nici  
un joc oficial cu exceptia celor suspendati de FRR. 

b). Jucătorii disponibilizaţi ca urmare a fuziunii sau a schimbării 
sediului clubului în altă localitate.  

c). Jucătorii disponibilizaţi ca urmare a desfiinţării sau radierii 
secţiei/clubului.  

d). Jucătorii echipelor retrase din competiţiile oficiale. 
Art. 11.-(1) În cazul în care carnetul de legitimare este pierdut sau deteriorat se poate 
elibera un carnet duplicat pe baza datelor existente în fişa personală a sportivului şi  a 
prezentării următoarelor documente: 

a) Cererea de eliberare a duplicatului întocmită de delegatul clubului. 
b) Chitanţa privind plata taxei pentru eliberarea carnetului de legitimare  

duplicat. 
c) Două fotografii identice de dată recentă. 
d) Dovada scrisa de cerere a ultimului carnet de legitimare(fie el  

original sau duplicat) de la clubul cedent. 
e) Daca un jucator este inregistrat in baza de date FRR, acestuia i  
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se va emite obligatoriu duplicat indiferent de perioada in care a abandonat activitatea 
competitionala. 
              (2)  Jucatorul care a obtinut carnetul duplicat are drept de joc numai dupa ce a 
obtinut viza medicala, inscrisa in acesta. 
Art. 12. – La terminarea perioadei junioratului, carnetele de legitimare ale acestor sportivi 
se preschimbă în mod obligatoriu cu noi carnete de legitimare, care vor avea fotografii 
recente. Orice caz de nerespectare a acestei obligaţii urmează să fie sancţionat conform 
regulamentelor FRR. 

 
B. Legitimarea jucătorilor străini 
 
Art. 13. - Un jucător din cadrul altei federaţii de rugby se poate legitima la o echipă din 
campionatul intern, numai după ce federaţia din care face parte îi eliberează autorizaţia de 
transfer internaţional pentru clubul intern. 
Art. 14. - Pentru legitimarea acestui jucător clubul trebuie să depună următoarele 
documente: 

- transferul internaţional eliberat de federaţia de care aparţine; 
- cererea de legitimare pentru clubul din România, cu viza medicală, conform  

regulamentelor federaţiei; 
- copie după paşaport; 
- 2 fotografii identice şi recente; 
- chitanţa de achitare a taxei de legitimare. 
- dovada documentelor de sedere in Romania cu titlu definitiv  

sau temporar conform legislatiei Oficiului Roman pentru Imigrari din cadrul Ministerul 
Afacerilor Externe, care vor fi prezentate ulterior in termenul legal (90 zile). 
Art. 15. - Carnetul de legitimare al sportivilor străini, legitimaţi la un club intern, se va 
viza anual, conform reglementărilor federaţiei. 
 Art. 16. - Legitimarea unui jucător străin se face astfel: 

- daca nu a mai fost legitimat niciodata la rugby, aceasta se va face tot timpul anului 

calendaristic; 

- daca a fost legitimat la rugby, numai în perioadele stabilite de federaţie pentru 

efectuarea transferurilor interne. 

 -     daca a fost legitimat la rugby, acesta poate fi legitimat/transferat in orice 
perioada, cu conditia ca sportivul sa poata evolua in competitiile interne numai dupa 
trecerea la urmatoarea perioada de transferari conform celor stipulate de Art. 46. (1) 
a), b) si c) si Art. 80.  
 

Art. 17. (1) In cazul în care un jucător semnează două sau mai multe cereri de legitimare, 
are prioritate cererea cu cea mai veche dată de înregistrare la organul competent care a 
efectua legitimarea. 

   (2) Orice ştersături, corecturi sau adăugiri constatate în cererile şi carnetele de 
legitimare atrag respingerea cererii sau anularea carnetului de legitimare, după caz, 
precum şi sancţionarea celor vinovaţi. 
 

CAPITOLUL  III 
JUCATOR CU STATUT JUNIOR - SENIOR 
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Art. 18.- (1) Statutul junior - senior se acordă unui sportiv junior, care a împlinit vârsta de 
18 ani, până la terminarea junioratului, fara ca acesta sa poata evolua in linia I pina 
la implinirea varstei de 19 ani . 
        (2)Acordarea statutului junior-senior se poate efectua în tot timpul anului. 
Art. 19.- Statutul junior - senior va fi operat în condiţiile de mai jos: 

(1) Să existe o cerere semnată de cel în cauză, după împlinirea vârstei de 18 ani 
prezentată la FRR. Cererea trebuie să conţină aprobarea scrisă a clubului de juniori din 
care face parte sportivul precum şi cea a clubului de seniori pentru care se solicită statutul 
junior - senior. 

(2) Statutul junior - senior poate opera între cluburile de juniori şi cele de seniori . 
 (3) In cazul în care sportivul cu statutul junior - senior comite acte de indisciplină 

penalizabile de regulamentele în vigoare şi ca urmare este sancţionat cu suspendarea  
dreptului de joc, această sancţiune se va extinde asupra dreptului său de joc atât în echipa 
de juniori cât şi în echipa de seniori pentru care are statutul junior - senior, indiferent în 
care dintre acestea s-a produs fapta pentru care i s–a ridicat dreptul de joc. 
Art. 20.- La încheierea vârstei junioratului, sportivul care a deţinut statutul junior - senior 
poate să opteze, în vederea continuării activităţii sale sportive ca senior, pentru orice altă 
echipă, respectând prevederile prezentului regulament. Clubul de seniori la care a activat 
nu are nici un drept asupra acestui jucător. 
Art. 21.- Sportivul care a primit statutul junior - senior are drept de joc numai în echipa 
clubului sportiv de seniori pentru care a semnat. Dacă acest club are şi echipă de juniori 
sportivul care beneficiază de statutul junior - senior nu are drept de joc la aceasta. 
Art. 22.- Cluburile sportive care au secţii de rugby ce activează în campionatele de 
seniori, nu pot acorda sportivilor juniori statutul de junior - senior pentru o altă echipă de 
seniori din alt club sportiv, aceştia urmând a juca în propria echipă de seniori. 
Art. 23.-  (1) Statutul junior - senior se efectuează de organele abilitate ale FRR şi se 
înscrie pe carnetul de legitimare al sportivului. 

    (2) Taxa pentru statutul junior- senior se suportă de către echipa de seniori. 
    (3) Taxa pentru viza anuală a carnetului de legitimare a sportivului respectiv care 

a primit statutul junior - senior se va suporta de către ambele echipe înscrise pe carnetul 
de legitimare. 
Art. 24.- (1) Ţinerea evidenţei sportivilor cu statut junior - senior, se va face prin 
înscrierea atât pe carnetul de legitimare cât şi în fişa de evidenţă a sportivului, a menţiunii 
statut junior - senior (SJS), aplicându-se apoi ştampila F.R.R. şi semnătura autorizată. 
        (2) Echipele ce folosesc sportivi cu statut junior - senior (atât cele de seniori   
cât şi cele de juniori) sunt obligate ca în raportul de arbitraj, în dreptul nr. crt. al numelui 
sportivului respectiv, să înscrie iniţialele „S.J.S.“. 
Art. 25.- Clubul care utilizează sportivi cu statut junior - senior este obligat să respecte 
prevederile ROAR privind intervalul de 48 de ore între două jocuri disputate de jucătorul în 
cauză. 

 CAPITOLUL IV 
A. LEGITIMAREA JUCĂTORILOR LA UN CLUB FORMATOR 

 
Art. 26. - Cluburile sportive de seniori care activează în campionatele naţionale de seniori 
pot utiliza proprii jucători, în scopul creşterii performanţei lor sportive, la cluburi aflate în 
eşaloanele inferioare, numite cluburi formatoare. Acest statut se acorda pe tot parcursul 
anului calendaristic, pentru unul sau mai multe cluburi formatoare, numai intre cluburile 
din Superliga si DNS, precum si intre cluburile din DNS si DA.  
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Art.27. (1) - Sportivii care primesc acest statut trebuie să aibă minimum 19 ani, 
împliniţi şi maximum 23 ani. 
            (2) - Acordarea acestui statut se va face pentru un numar de maximum 7 
sportivi. 
Art. 28.-Sportivul aflat în situaţia menţionată la art. 26 şi 27 are drept de joc atât la 
echipa aflată în primul eşalon, cât şi la echipa clubului formator, cu respectarea 
prevederilor privind intervalul de 48 ore între două jocuri disputate de acesta. 
Art. 29.-Jucătorii care primesc drept de joc la un club formator nu mai au dreptul de a fi 
in acelasi timp si sportivi cu statut de SJS şi pentru formaţiile de juniori, nici la nivel 
naţional nici în competiţiile locale. 
Art. 30.-Acordarea dreptului de joc unui sportiv pentru un club formator se poate face pe 
tot parcursul anului competiţional numai intre cluburile din Superliga si DNS, precum si 
intre cluburile din DNS si DA.  
Art. 31.-Dreptul pentru a fi legitimat la un club formator va fi operat în următoarele 
condiţii: 
(1) Să existe o cerere semnată de sportivul în cauză, vizată de cele 2 cluburi. 
(2) Să existe un protocol încheiat între cluburile respective, avand anexate si tabele cu 
sportivii care sunt cedati clubului/cluburilor formatoare, semnate si parafate de de cluburi 
si inregistrate la FR Rugby. 
(3) Operarea acestui fapt se poate face intre cluburi fara limita geografica.  
(4) Sportivii care se incadreaza in prevederile Art. 26 au drept de joc numai pentru un 
singur club formator, fiind interzisa folosirea acelorasi jucatori si la celalalt club formator 
pe perioada competitiei. 
(5) În cazul în care acest sportiv comite acte de indisciplină, fiind suspendat,sancţiunea se 
va extinde asupra dreptului său de joc la ambele echipe, indiferent de echipa în care s-a 
produs fapta penalizată. 
Art. 32. - (1) Acordarea dreptului de joc pentru clubul formator se efectuează de organele 
abilitate ale FRR şi se înscrie pe carnetul de legitimare a sportivului. 
(2)Taxa pentru legitimarea jucătorilor la clubul formator se plăteşte de catre clubul din 
esalonul superior. 
Art. 33.-(1) Evidenţa sportivilor folosiţi de clubul formator se va face prin înscrierea pe 
carnetul de legitimare şi în fişa de evidenţă a sportivului a menţiunii “club formator” (C.F.), 
aplicându-se apoi semnătura autorizată şi ştampila FRR. 
(2) Echipele formatoare care folosesc asemenea jucători sunt obligate ca în raportul de 
arbitraj, în dreptul nr. crt. al numelui sportivului respectiv, să înscrie iniţialele “C.F.”. 
Art.34.-Echipele cluburilor formatoare nu au dreptul de a promova sau a participa la 
jocurile de baraj pentru promovarea într-o categorie competiţională superioară, iar 
rezultatele jocurilor disputate nu vor fi luate în considerare la stabilirea clasamentului 
general, intocmit dupa disputarea tuturor meciurilor programate în competiţia la care 
participă, indiferent dacă au folosit sau nu sportivi ,,C.F.” în competiţie. 
 

B. LEGITIMAREA JUCATORILOR LA ECHIPELE DE TINERET 
 

Art 35. (1) Echipele de seniori din prima liga valorica au dreptul sa-si formeze si sa inscrie 
in competitiile organizate de F.R. Rugby echipe de tineret in vederea  cresterii 
peformantelor sportive ale jucatorilor. Acest statut se acorda la inceputul competitiei 
respective, numai intre echipele aceluiasi club din cele 2 esaloane valorice (SL-DNS). 
(2) Echipele de tineret nu au dreptul de a promova sau a participa la jocurile de baraj 
pentru promovarea în categoria superioară si nici de a fi declarata campioana, iar la 
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stabilirea clasamentului final nu se va tine seama de locul ocupat, ca urmare a rezultatelor 
obtinute in competitie. 
Art 36. (1) - Sportivii care fac parte din aceasta echipa de tineret trebuie sa aiba 
minimum 18 ani împliniţi şi maximum 23 ani. Pe langa acestia este permisa legitimarea a 
maxim 5 jucatori peste 23 de ani (JT).  
 (2) In afara celor 5 jucatori peste 23 de ani, ceilalti jucatori U23 din lotul echipei sau cei 
mentionati in Anuntul Oficial vor avea in Carnetele de legitimare, la randul lor, mentiunea 
jucator tanar (JT). 
(3) Un numar de 10 sportivi U 23 vor fi nominalizati la inceputul competitiei, pe un tabel 
special, pentru a fi promovati la echipa din primul esalon. Acesti 10 jucatori pot fi folositi 
etapa de etapa.   
(4) Restul sportivilor nu au drept de joc la echipa aflată în primul eşalon, decat prin 
transfer si numai in perioadele stabilite de Biroul Federal. 
(5) Un numar de maxim 3 jucatori de la echipa din primul esalon, pot evolua la meciurile 
din esalonul secund, echipa de tineret. Acestia vor avea mentionat in Anuntul Oficial 
denumirea JES (Jucatori Esalon Superior), cu prezentarea obligatorie a Carnetelor de 
legitimare la jocul respectiv. 
Art. 37. Acordarea statutului de JT unui sportiv se poate face pe tot parcursul sezonului 
numai intre echipele din cele 2 esaloane.  
Art. 38. Dreptul de a primi statutul JT va fi operat în următoarele condiţii: 
(1) Să existe o cerere semnată de sportivul în cauză, vizată de conducatorii clubului. 
(2) Să fie inregistrata la FRR si anexata la cererea de inscriere, tabele cu sportivii cu statut 
JT, semnate si parafate. 
(3) În cazul în care acest sportivi (JT si JES) comit acte de indisciplină, fiind suspendati, 
sancţiunea se va extinde la ambele echipe, indiferent de echipa în care  s-a produs fapta 
penalizată. 
Art. 39. Acordarea dreptului de joc pentru echipa de tineret se efectuează de organele 
abilitate ale FRR şi se înscrie pe carnetul de legitimare a sportivului. Taxa aferenta 
declararii sportivului JT se va plati de catre club. 
Art. 40. Evidenţa sportivilor folosiţi de echipa de tineret se va face prin înscrierea pe 
Carnetul de legitimare şi în fişa de evidenţă a sportivului a menţiunii “J.T.”. aplicându-se 
apoi semnătura autorizată şi ştampila FRR.  
 
                                                   CAPITOLUL  V 
                                                     JOKER MEDICAL 
 
 Art.41. – (1)   Echipele din SuperLiga si DNS  au dreptul sa foloseasca jokerul medical in 
situatia in care, datorita accidentarilor survenite, justificate prin certificate medicale 
individuale, eliberate de centrele medicale sportive si aprobate de seful Departamentului 
medical al F.R.R., raman descompletate la linia intai.       

(2) Folosirea acestuia va fi permisa numai in cazul in care echipa  
respectiva ramane cu mai putin de 5 jucatori specializati pe post.                      

(3) Posibilitatea folosirii jokerului medical va fi permisa pe toata  
durata competitiei, pe baza Contractului de transfer sportiv, (Anexa 4 din Reg. privind 
statutul si transferul jucatorului de rugby), incheiat intre cele doua cluburi si jucator, iar 
sportivul respectiv va reveni obligatoriu la fostul club, dupa refacerea completa a celui 
accidentat si pentru care a fost solicitat transferul. In cazul in care perioada de refacere a 
jucatorului accidentat depaseste termenul prevazut in Contractul de transfer, jokerul 
medical isi poate prelungi durata acestuia cu acceptul jucatorului, al clubului de 
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provenienta, precum si cu avizul sefului Departamentului medical al F.R.R. Pe Carnetul de 
legitimare se va specifica initialele J.M. 

(4) In cazul in care cluburile si jokerul medical cad de acord pentru  
un transfer definitiv, acesta se poate efectua numai in perioadele stabilite de F.R.R., 
conform prevederilor Regulamentului privind statutul si transferul jucatorului de rugby. 

(5) Evidenta sportivilor joker medical se va face prin inscrierea in  
carnetul de legitimare  cat si in fisa de evidenta a sportivilor a mentiunii JM (joker 
medical).  

CAPITOLUL VI 
 DREPTUL DE JOC 

 
Art. 42.- Jucătorul de rugby legitimat are dreptul de joc, după cum urmează: 
   a). La data eliberării carnetului de legitimare - jucătorul nou legitimat. 

b). La data efectuării mutaţiei în carnetul de legitimare - jucătorul asimilat ca  
nou legitimat. 

c)  La data acordarii statutului de jucator junior-senior. 
   d). La data efectuării transferului - jucătorul amator, transferat. 
  e). La data efectuării transferului – jucătorul cu contract de activitate 
sportiva transferat. 
   f). La data stabilită de organele abilite de F.R.R, în caz de litigiu. 
                   g) La data emiterii carnetului de legitimare pentru jucatorii care sunt 
legitimati in regiunea lor, pentru duplicate, sau care au practicat rugby in alte federatii 
afiliate IRB. 
Art. 43.- (1) Un jucător are drept de joc la un meci oficial dacă există: 

a). Viza anuală privind dreptul de joc aplicată de către organul competent pe  
carnetul de legitimare. 

b). Avizul unităţii medico-sportive competente sub forma vizei medicale 
aplicate pe carnetul de legitimare, ca urmare a controlului medico-sportiv efectuat, care 
atestă că jucătorul în cauză este apt să practice rugbyul. 

c). Asigurarea medicală, încheiată conform reglementărilor FRR. 
                   d). Viza specifica pe carnetul de legitimare a jucatorului experimentat si 
antrenat corespunzator pentru a juca in linia I. 
                   e) Viza medicala a unitatii medico-sportive competente pe carnetul de 
legitimare duplicat.  
  (2) Verificarea îndeplinirii condiţiilor necesare exercitării dreptului de joc este 
obligatorie înainte de începerea fiecărei partide oficiale şi revine arbitrului pentru 
prevederile alin. 1 lit. (a, b, d si e). 

(3) In cazul în care nu se îndeplinesc condiţiile prevăzute la alineatul (1) arbitrul are 
obligaţia de a nu permite participarea la joc a celui/celor în cauză. 

(4) Verificarea existenţei asigurărilor medicale, pentru jucătorii înscrişi pe raportul 
de arbitraj se face de către Comisia de Competiţii după disputarea jocurilor, pe baza 
poliţelor de asigurare şi a tabelelor anexe existente la FRR. 

 
    CAPITOLUL VII 
       CONTROLUL MEDICO-SPORTIV 
 

Art. 44.- (1) Controlul medico-sportiv al jucătorului de rugby este obligatoriu şi se 
efecuează prin grija clubului sportiv căruia îi aparţine jucătorul. 



 11 

 (2) Controlul medico-sportiv se efectuează la unităţile medicale autorizate în acest 
scop: cabinete medico-sportive, dispensare pentru sportivi, servicii de control medico-
sportiv sau alte unităţi medicale de specialitate sportivă acreditate de Ministerul Sănătăţii. 

(3) Valabilitatea unei vize medicale este de maximum 6 luni. Pe o perioadă limitată 
se poate accepta aviz medical provizoriu individual, eliberat de autoritatea competentă 
(maximum 21 zile de la scadenţa ultimei vize medicale de pe carnetul de legitimare).  

(4) Cluburile au obligaţia de a efectua minimum 3 circuite medicale anual, dintre 
care două macrocircuite şi unul/două microcircuite intermediare axate pe starea de 
sănătate a sportivilor conform reglementărilor legale în domeniu. 

 
    CAPITOLUL VIII 
          ASIGURAREA JUCĂTORILOR 
 

Art. 45. – (1) Poliţele de asigurare, pe care au obligaţia să le încheie cluburile cu 
societăţile de asigurare pentru jucătorii legitimaţi, trebuie să conţină cerinţe minime în 
ceea ce priveşte cazurile şi valoarea despăgubirilor pe care urmează să le primească 
sportivii. 
       (2) Pentru SuperLiga cazurile şi valoarea minimă a despăgubirilor sunt 
următoarele: 

a) decese din accident la jocurile oficiale şi de pregătire        – 10.000 euro 
b) invaliditate totală din accidente la jocurile oficiale şi de pregătire  

                                        -  10.000 euro 
c) intervenţii chirurgicale datorită accidentelor la jocurile  

oficiale şi de pregătire            -      500 euro 
       d) spitalizare din accident la jocurile oficiale şi de pregătire     -         5 euro/zi 
       e) incapacitate temporară din accidente la jocurile oficiale 
  şi de pregătire             -       10 euro/zi 
      (3) Pentru Divizia Nationala de Seniori – D.N.S., Divizia A de Seniori, Divizia 
Naţională de Juniori şi campionatele de rugby feminin condiţiile sunt de 50% din cele 
prevăzute la alin. (2). 
               (4) Pentru jucatorii selectionatelor nationale, echipele unde sunt legitimati 
sportivii respectivi sunt obligate sa incheie asigurari de sanatate la un nivel minim, pe care 
il va stabili Biroul Federal, in fiecare an si care va fi comunicat echipelor. 
 

CAPITOLUL IX 
TRANSFERUL  JUCĂTORULUI  AMATOR 

Art. 46.- (1) Jucătorul de rugby amator se poate transfera de la un club la altul, numai în 

perioadele stabilite de F.R.R, astfel: 

      a) in sistemul competitional toamna – primavara: 

-   între 1 iulie şi până cel mai târziu cu 48 ore înaintea începerii primei competitii  

oficiale a fiecărei categorii sau                                                                                          

- între 15 ianuarie şi până cel mai târziu cu 48 ore înaintea reluării primei  

competitii oficiale a fiecărei categorii. 

      b) in sistemul competitional primavara – toamna: 

-  din prima zi dupa terminarea tuturor competitiilor oficiale si pana cel mai  

tarziu cu 48 de ore inaintea inceperii primei competitii oficiale a sezonului urmator. 

-    dupa prima zi a terminarii turului (returului fazei I SuperLiga) si pana cel mai  
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tarziu cu 48 de ore inaintea reluarii campionatului (turului fazei a-II-a SuperLiga).        

  (2) Biroul Federal poate decide şi alte perioade de transfer.  
    (3) Pentru jucătorul amator nu se admite transferul temporar. 

  (4) Transferul  jucătorului  amator se aprobă şi se operează în evidenţe de 
organele stabilite ale FRR. 

  (5) Jucătorul care termină junioratul se poate transfera la un club de 
seniori pe tot parcursul anului calendaristic, pe baza dezlegării şi a achitării 
taxei de transfer prevăzută pentru perioada de vară. 

  (6) Transferurile jucatorilor U 20, U 19 la echipele de seniori, cu sau fara 
dezlegare, se vor efectua cu avizele Comisiei pentru Statutul si Transferul Jucatorilor de 
Rugby si Departamentului Competitii. 
Art. 47.- (1) Aprobarea transferului unui jucător amator se face pe baza dosarului de 
transfer care trebuie să cuprindă următoarele documente: 

a). Cererea de transfer completată şi semnată de jucător şi clubul la care se  
transferă. 
   b). Acordul scris (dezlegarea) clubului cedent.Pentru juniori este 
necesara si dovada plăţii indemnizaţiilor selectie/formare, conform art. 90.(BF 
21 03 2017 ). 
   c). Carnetul de legitimare. 
   d). Chitanţa de plată a taxei de transfer. 

e). Pentru jucătorul amator care se transferă fără dezlegare, în conformitate  
cu prevederile art. 47 se va depune o adeverinţă din care să reiasă încadrarea în articolul 
privind transferul fără dezlegare, precum şi un document din care rezultă ca jucătorul 
respectiv nu are obligaţii materiale sau financiare faţă de clubul la care a activat. FRR 
poate cere clubului cedent prezentarea documentelor oficiale din care să rezulte obligaţiile 
materiale ale sportivului. Neprezentarea acestora în termen de 7 zile calendaristice va duce 
la aprobarea transferului. 

 (2) Pentru a fi luat în considerare dosarul de transfer trebuie să cuprindă toate 
actele stabilite la alineatul (1) şi să fie depus la termenele prevăzute la art. 46(1).   

 (3) Cererile de transfer şi dezlegările depuse de cluburi pentru transferurile 
jucătorilor solicitate într-o perioadă legală de transferări, care nu au fost rezolvate, nu mai 
sunt valabile pentru următoarea perioadă de transferări prevăzută în prezentul 
regulament. 
Art. 48.-  Jucătorul amator se poate transfera fără dezlegare în următoarele situaţii: 
  a). Jucătorul junior în cazul schimbării domiciliului părinţilor în altă localitate; 
  b). Jucătorul este admis la un liceu care are clase cu profil rugby. 

c). In cazul în care jucătorul este admis la o instituţie de învăţământ superior  
acreditată, din altă localitate; 

   d). Jucătorul care a terminat perioada junioratului la un club (asociaţie) care   
nu are echipă de seniori; 

e). Jucătorul junior U18 sau U16 de la un club care nu are eşaloane  
superioare (U18 pentru U16, U19 pentru U18 sau U 20 pentru U 19). 

f). Pentru toate situaţiile prevăzute la lit.(a-e), transferul se va face 
cu condiţia respectării prevederilor capitolului XIV(hotarire a 
Biroului Federal 28 05 2020) 

Art. 49.- Jucătorul amator care semnează o cerere de transfer în perioadele 
regulamentare stabilite de FRR nu poate fi sancţionat de clubul la care este legitimat, 
pentru această solicitare. 
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Art. 50.- (1) Jucătorul amator care semnează o cerere de transfer este îndreptăţit să 
primească carnetul de legitimare de la echipa sa.  
 (2) Dacă clubul nu eliberează carnetul de legitimare în termen de 5 zile 
calendaristice acesta va fi sancţionat conform prevederilor art. 108 si 109. 
  

CAPITOLUL  X 
STATUTUL JUCĂTORULUI PROFESIONIST 

 
Art. 51. – Jucătorii profesionişti sunt sportivii care au încheiat, în formă scrisă, contract de 
activitate sportiva, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, cu o structură sportivă 
afiliată la FRR. 
 
A. Contractul de activitate sportiva 
 
Art.52. – contract de activitate sportiva (denumit în continuare contract) este înţelegerea, 
încheiată în scris între un jucător de rugby şi o structură sportivă afiliată la FRR 
(profesionistă sau amatoare), prin care sportivul se obligă să desfăşoare activităţi specifice 
jocului de rugby, iar structura sportivă (clubul) să-i asigure toate condiţiile necesare pentru 
desfăşurarea în bune condiţiuni a activităţii, să-i plătească salariul, conform clauzelor 
contractuale şi să-şi achite contribuţiile prevăzute de lege. 
Art. 53. – Contractul cuprinde clauze obligatorii în legătură cu: 

a) durata, felul şi locul activităţii; 
b) salariul şi alte drepturi materiale şi financiare (sporuri, indemnizaţii, premii, 

sponsorizări, facilităţi de cazare şi masă ş.a.); dacă nu se fac precizări cu privire la sumele 
prevăzute, acestea se consideră ca fiind sume brute; 

c) durata timpului de muncă (activităţi sportive) şi a concediului de odihnă; 
 d) condiţii şi măsuri în legătură cu protecţia muncii; 
 e) condiţii de pregătire şi participare în competiţii; 
 f) prevederi privind asigurările sociale şi asigurarea privind riscurile profesionale; 
 g) prevederi priviind motivele rezilierii si cuantumul despagubirilor 
solicitate ; 
          h) alte clauze negociate de părţi (BF 21 03 2017 ) 
Art. 54. – Contractul se încheie între club şi jucător, în condiţiile şi cu respectarea 
legislaţiei în vigoare, cu următoarele precizări: 
 a) clauzele contractului se negociază între părţi, iar dacă jucătorul beneficiază de 
serviciile unui agent de jucători, licenţiat conform normelor World Rugby si FRR, avocat 
definitiv sau jurist cu o vechime minima in profesie de doi ani, acesta poate participa 
alaturi de jucator la negocieri sau poate fi reprezentantul legal al acestuia conform 
dispozitiilor comune din dreptul civil roman; 
 b) jucătorul poate încheia un contract dacă a împlinit vârsta de 17 ani, cu acordul 
părinţilor sau al reprezentanţilor legali; 
 c) cluburile nu pot încheia contracte cu minorii sub 17 ani sau cu persoanele aflate 
sub interdicţe – ca urmare a alienaţiei sau debilităţii mintale, sub sancţiunea nulităţii 
absolute; 
 d) jucătorii juniori pot încheia contracte pe o perioadă de cel mult 2 ani, durata 
acestor contracte neputând depăşi perioada junioratului. În cazul în care contractele se 
încheie pe o perioadă mai lungă, valabilitatea lor încetează automat la terminarea 
junioratului; 
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 e) cluburile care, prin specific, se ocupă numai de pregătirea copiilor şi juniorilor şi 
participă cu echipele pe care le au la competiţii oficiale numai la acest nivel, pot încheia 
contracte cu jucătorii numai până la terminarea perioadei junioratului. 
Art. 55. – (1) La semnarea şi înregistrarea contractului, jucătorul devine salariat, având 
toate drepturile şi îndatoririle prevăzute de legislaţia în vigoare în acest domeniu, precum 
şi pe cele specifice rugbyului profesionist, negociate de cele 2 părţi şi înscrise în contract. 
         (2) Contractul nu poate conţine drepturi salariale sub salariul de bază minim la 
nivelul economiei naţionale stabilit prin acte normative sau prin contracte colective de 
muncă. 
Art. 56. –  (1) Cluburile de rugby care folosesc jucători profesionişti au obligaţia ca în 
statutul lor de funcţii, aprobat de organul de conducere al clubului, să prevadă în mod 
corespunzător şi numărul necesar de funcţii de “jucător de rugby” şi “antrenor” cuprinse 
de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în clasificarea ocupaţiilor din România cu 
numerele de cod 347509 şi respectiv 347501. 
        (2) Jucătorii pot fi angajaţi de clubul respectiv pe bază de contract, numai pe 
una din funcţiile prevăzute în statul de funcţiuni. 
Art. 57. – (1) Contractul se încheie în 3 exemplare, câte unul pentru jucător, club şi FRR. 
       (2) Contractul se înregistrează, de către clubul care a efectuat angajarea, la 
FRR în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea lui. 
       (3) Cluburile care au angajat jucători profesionişti au obligaţia de a asigura 
întocmirea, evidenţierea tuturor modificărilor şi păstrarea contractelor jucătorilor. 
Art. 58. – (1) Dovada obţinerii statutului de jucător profesionist este licenţa acordată de 
FRR. 
        (2) FRR are obligaţia de a ţine evidenţa jucătorilor profesionişti de rugby. 
 
Art. 59. – (1) contractul de activitate sportiva (denumită în continuare CAS) este acordul 
de voinţă, consemnat în scris, între un jucător de rugby şi un club, având ca obiect 
drepturile şi obligaţiile reciproce care decurg din practicarea jocului de rugby în 
antenamente şi competiţii. 
        (2) CSA vor fi intocmite in conformitate cu lega 69/2000 actualizata. 
                (3) contractul de activitate sportiva nu produce ca efect dobândirea calităţii de 
salariat, iar jucătorii care încheie un asemenea document cu un club nu beneficiază de 
drepturi de asigurări sociale şi nici alte drepturi prevăzute de legislaţie. 
        (4) La încheierea contractului de activitate sportiva se aplică, prin asimilare, 
prevederile corespunzătoare contractelor, inclusive clauze de reziliere cu excepţia celor 
contrare naturii sale. 
        (5)  Jucătorului de rugby profesionist care a încheiat cu o structură sportivă o 
contract de activitate sportiva în condiţiile Codului Civil i se poate asigura, la cerere, 
participarea şi plata contribuţiei la un sistem de pensii publice şi/sau privat, în condiţiile 
legii. 
 
C. Încheierea şi modul de derulare a contractelor 
 
Art. 60. – (1) Un jucător amator dobândeşte statutul de profesionist de la data încheierii 
primului contract, respectiv primului contract de activitate sportiva, cu un club afiliat la 
FRR. 
        (2) contractele de activitate sportiva se încheie pentru perioade determinate.  
        (3) Un jucător de rugby poate încheia, pentru aceeaşi perioadă de timp, un 
singur contract de activitate sportiva cu un club. 
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        În aceeaşi perioadă de timp jucătorul care are contract cu un club poate 
încheia şi un contract cu FRR. 
        (4) În cazul în care un jucător încheie, pentru aceeaşi perioadă de timp, cu 
cluburi diferite, mai mult de un contract de activitate sportiva, rămâne valabil contractul de 
activitate sportiva cu data cea mai veche înregistrată la FRR, celălalt/cealaltă fiind nul/nulă 
de drept. În situaţia respectivă, persoanele vinovate vor fi sancţionate conform 
prevederilor prezentului regulament. 
        (5) În situaţia în care în timpul perioadei de valabilitate a unui contract se 
înregistrează la forul competent un nou contract, cu acelaşi club, pentru aceeaşi perioadă 
sau pentru o perioadă mai mare, contractul anterior îşi încetează automat valabilitatea la 
data la care se înregistrează noul contract. 
        (6) În cazul schimbării denumirii cluburilor, contractele de activitate sportiva 
încheiate de cluburi cu jucătorii îşi menţin valabilitatea. 
        (7) Prin excepţie, la cererea jucătorilor, contractele de activitate sportiva 
încheiate de jucători cu cluburi ale căror echipe au fost excluse din competiţie se suspendă 
până la terminarea anului competiţional respectiv, jucătorii în cauză având dreptul de a 
încheia noi contracte de activitate sportiva cu alte cluburi, care au valabilitatea până la 
terminarea anului competiţional respectiv. Acest drept poate fi exercitat pe tot parcursul 
anului competiţional, cu excepţia ultimelor 6 etape de campionat. 
        (8) contractele de activitate sportiva încheiate de cluburi cu jucătorii 
trebuie să expire în intervalul perioadei de transfer stabilite prin prezentul 
regulament. Dacă această prevedere nu se respectă, iar valabilitatea 
contractelor de activitate sportiva ajunge la termen după terminarea perioadei 
de transfer, jucătorii respectivi au dreptul să solicite rezilierea contractului de 
activitate sportiva în timpul ultimei perioade de transfer dinaintea expirării lor, 
aceasta fiind socotită o cauză justă pentru admiterea cererilor acestor jucători. 
Art. 61. – (1) Cu 6 luni înainte de data expirării unui contract de activitate sportiva, un 
jucător poate iniţia negocierea (renegocierea) acestuia/acesteia cu un nou club sau clubul 
cu care are încheiat contractul de activitate sportiva. 
       (2) Un jucător aflat în perioada ultimelor 3 luni până la expirarea contractului 
de activitate sportiva poate încheia un contract de activitate sportiva cu un alt club. 
Art. 62. – Un nou contract încheiat de jucător cu un alt club, pentru perioada următoare 
încetării raporturilor contractuale cu clubul său, nu trebuie să cuprindă nici o clauză care ar 
împiedica sau prejudicia executarea contractului aflat în desfăşurare. 
Art. 63. – (1) Jucătorii al căror contract cu cluburile expiră în următoarele 3 luni, au 
obligaţia de a informa vechiul club imediat după semnarea noului contract. Aceeaşi 
obligaţie o are şi noul club. 
        (2) Cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data expirării contractelor 
încheiate cu jucătorii, cluburile au obligaţia să informeze, în scris, jucătorii cu care nu mai 
doresc să încheie noi contracte, despre acest fapt. Omisiunea cluburilor în acest sens 
constituie abatere şi va fi sancţionată conform prevederilor acestui regulament. 
        Sancţiunea nu se mai aplică în cazurile în care jucătorii au încheiat contracte 
cu un alt club. 
        (3) Jucătorul care a încheiat un contract cu un alt club trebuie să-şi lichideze 
datoriile faţă de clubul cu care a avut contract anterior, în caz contrar urmând să se aplice 
sancţiunile respective. 
Art. 64. – În cazul în care, în termen de maximum 10 de zile calendaristice de la data 
semnării, cluburile nu înregistrează contractele de activitate sportiva, anexele, actele 
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adiţionale la acestea sau acordurile de transfer la FRR, aceste documente îşi pierd 
valabilitatea.  
Art. 65. – contractele de activitate sportiva, anexele la acestea, actele adiţionale, 
acordurile de transfer, ca şi alte documente folosite ca mijloc de probă privind statutul 
unui jucător trebuie să fie înregistrate în registrul oficial de evidenţă a documentelor 
clubului. În cazul în care documentele amintite nu sunt înregistrate la club sau prezintă 
neconcordanţe în înscrierile făcute, clubul în cauză va fi sancţionat în conformitate cu 
prevederile prezentului regulament. 
Art. 66. – Pentru a fi valabile şi a putea fi înregistrate în evidenţa FRR, contract de 
activitate sportiva trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: 
 a) să fie încheiate pentru o perioadă determinată; 
 b) să specifice data încheierii documentului respectiv; 
 c) să cuprindă, obligatoriu, clauze de natură financiară (salarii, indemnizaţii, premii, 
sponsorizări ş.a.); 
 d) sa cuprinda prevederi privind motivele rezilierii si cuantumul 
despagubirilor solicitate; 
          e) să fie redactate, în întregime, pe formularele tip FRR, cu numere de înregistrare; 
 f) să fie semnate de părţi şi ştampilate pe toate paginile, iar spaţiile rămase 
necompletate să fie barate; 
 g) să fie prezentate în 3 exemplare originale, din care doua se reţin în evidenţa 
forului competent (BF 21 03 2017 ). 
Art. 67. – (1) Documentele prezentate la FRR se înregistrează într-un registru special, cu 
număr de ordine, care este înscris pe toate exemplarele. După înregistrare, F.R.R. reţine 
un exemplar, unul rămâne în evidenţa organului sportiv respectiv, iar celălalt este destinat 
jucătorului, care îl poate ridica personal, sub semnătură sau, la cerere (scrisă), îl poate 
primi prin poştă. 
       (2) Responsabilitatea privind conţinutul documentelor prezentate la FRR pentru 
înregistrare aparţine cluburilor. 
Art. 68. - Cluburile au obligaţia de a comunica şi înregistra la FRR, în termen de 5 zile 
calendaristice, orice modificare intervenită în contractul de activitate sportiva. 
 
D. Încetarea raporturilor contractuale 
 
Art.69. – (1) contractul de activitate sportiva încetează în următoarele cazuri: 
 a) la expirarea termenului pentru care s-au încheiat; 
 b) prin acordul scris al părţilor; 
 c) din iniţiativa clubului; 
 d) din iniţiativa jucătorului; 
 e) în alte cazuri prevăzute de lege. 
       (2) În cazurile prevăzute la lit. c şi d, clubul şi, respectiv, jucătorul trebuie sa-si 
notifice reciproc intentia incetarii raporturilor contractuale, in termen de 15 zile 
calendaristice inaintea incetarii efective a acestuia. 
Art. 70. – (1) La expirarea termenului pentru care s-a încheiat contract de activitate 
sportiva, raporturile contractuale sau de colaborare dintre club şi jucător încetează. 
          (2) Până la data expirării termenului pentru care s-a încheiat contractul de 
activitate sportiva, încetarea raporturilor contractuale sau de colaborare prin acordul 
părţilor se poate face în formă scrisă, în mod explicit, aceasta situatie fiind constatata de 
comisia competenta din cadrul FRR care pronunta o hotarare motivata.In documentul 
incheiat de parti acestea trebuie sa mentioneze modul de lichidare a obligatiilor reciproce. 
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         (3) În cazul unor litigii intervenite între părţi, acestea se pot adresa comisiilor 
competente ale FRR de la data expirarii termenului prevazut la art. 69.(2) indeplinind 
cumulativ urmatoarele conditii: 
- cerere scrisa inregistrata la FRR, care sa contina datele personale de identificare 
(nume,prenume,data nasterii,domiciliul,CNP), datele de identificare si adresa structurii 
sportive afiliate la FRR, numarul si data contractului de activitate sportiva, data incheierii 
acestuia, descrierea pe scurt a situatiei si a modului de nerespectare a contractului de 
activitate sportiva: 
-  dovada in original a platii taxei procedurale ; 
         (4) Contractul de activitate sportiva se poate desface din iniţiativa clubului în 
următoarele cazuri: 
 a) reducerea, temeinic justificată, a activităţii; 
 b) încălcarea de către jucător a obligaţiilor asumate prin contractul de activitate 
sportiva, cu vinovăţie; 
 c) jucătorul nu mai corespunde sub aspect sportiv (profesional); 
 d) alte motive prevăzute de lege. 
           În situaţiile prevăzute la lit. a şi c sau alte cauze asemănătoare neimputabile 
jucătorului, clubul are datoria să acorde acestuia tot sprijinul pentru continuarea activităţii 
potrivit capacităţii şi pregătirii sale si sa acorde un preaviz de 15 zile calendaristice si 
numai dupa indeplinirea obligatiilor respective sa desfaca contractul de activitate sportiva 
cu jucatorul. 
  Desfacerea contractului de activitate sportiva pentru prevederile de la lit. b 
se va face cu respectarea celor conţinute la art. 70. 
Art. 71. – (1) Organele, termenele şi condiţiile desfacerii contractului de activitate sportiva 
sunt cele prevăzute de lege. 
       (2) Dispoziţia de desfacere a contractului de activitate sportiva trebuie să 
îndeplinească următoarele: 
  a) să fie dată de organul competent de conducere al clubului; 
  b) să fie motivată în fapt şi în drept; 
  c) să indice termenele şi forurile la care poate fi atacată; 
  d) să fie comunicată în scris, în termen de 5 zile calendaristice de la luarea 
ei, urmând să producă efecte la data comunicării sau a primirii cu confirmare scrisă. 
Art. 72. – contractul de activitate sportiva se pot desface din iniţiativa jucătorului numai 
cu invocarea nerespectării obligaţiilor asumate de club prin clauzele stipulate în contract de 
activitate sportiva, cu notificarea prealabila adresata in scris conducerii clubului cu 
obligatia de solutionare a acesteia in termen de 15 zile calendaristice, daca prin 
documentul incheiat nu se prevede astfel.            
Art. 73. – (1) În condiţiile în care clubul nu-şi respectă obligaţiile prevăzute în contractul 
de activitate sportiva faţă de jucător (nu efectuează plata salariului, a primelor de joc, a 
indemnizaţiilor şi a celorlalte drepturi materiale şi financiare) aşa cum au fost stipulate în 
contractul de activitate sportiva, jucătorul poate ca după trecerea unui termen de 5 zile 
calendaristice de la scadenţă, să se adreseze comisiei din cadrul FRR, după ce a notificat 
clubului, în prealabil, pretenţiile lui. 
           (2) Jucătorul poate solicita încetarea raporturilor sale contractuale sau de 
colaborare sau continuarea lor şi respectarea obligaţiilor asumate. 
           (3) Comisia care are competenţa de a soluţiona litigiile, la primirea solicitării, 
stabileşte un termen de cel mult 10 zile calendaristice pentru clarificarea situaţiei şi 
prezentarea probelor privind litigiul. 
           În baza documentelor prezentate, comisia poate hotărî: 
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  a) admiterea totală sau parţială a solicitării; 
  b) respingerea totală sau parţială a solicitării. 
          (4) Hotărârile comisiei FRR sunt obligatorii şi executorii pentru părţi, după 
rămânerea lor definitivă, prin neexercitarea cailor de atac sau respingerea acestora. 
          (5) În situaţia în care raporturile contractuale încetează potrivit celor arătate 
mai sus, jucătorul are dreptul să încheie un nou contract de activitate sportiva, cu 
respectarea prezentului regulament. 
          (6) În cazul în care comisia competentă a FRR constată nulitatea unui 
contractul de activitate sportiva, care au fost încheiate de un jucător amator, jucătorul îşi 
redobândeşte statutul de amator. Clubul la care a fost legitimat nu mai este 
îndreptăţit să primească indemnizaţia de promovare. 
          (7) În cazul în care solicitarea jucătorului privind obligarea clubului la plata 
drepturilor restante a fost admisă printr-o hotărâre definitivă, iar clubul nu şi-a onorat 
obligaţia în termen de maximum 10 de zile calendaristice de la data hotărârii definitive, 
urmează să se procedeze astfel: 

a) clubul vinovat va fi sancţionat conform prevederilor din acest 
regulament; 

        b) dacă jucatorul solicita in scris, comisia va constata incetarea raporturilor 
contractuale prin hotarare motivata, situatie in care clubul nu mai are dreptul la 
indemnizatia de promovare pentru jucatorul respectiv.Un jucator in aceasta situatie se 
poate legitima la un alt club in prima perioada de transfer stabilita de FRR (BF 31 03 
2017 ). 
Art. 74.- (1) Un jucător cu contract care încetează să mai joace rugby, rămâne înregistrat 
ca atare timp de 12 luni de la data la care acest jucător a disputat ultimul meci oficial, 
dacă în contract nu este prevăzut altfel. 

  (2) În cazul în care în cursul perioadei menţionate la alin.1, un jucător cu 
contract  îşi reia activitatea el nu poate juca la alt club. 

    (3) La expirarea contractului sau daca nu a detinut contract, clubul de 
seniori la care a activat jucătorul care şi-a încetat activitatea nu este în drept să 
pretindă pentru acesta indemnizaţia de promovare. La echipele de juniori se 
poate pretinde doar indemnizatia de selectie/formare (BF 21 03 2017 ). 
                            

CAPITOLUL XI 
Autorizarea sportivilor de performanta (BF 10 07 2018 ) 

 
A. Autorizarea sportivilor de performanta 
    Art. 75.- Sportivul de performanţă este sportivul autorizat în condiţiile legii de către 
Federatia Romana de Rugby să îşi desfăşoare activitatea. 
    Art. 76.-Obţinerea autorizaţiei de sportiv de performanţă se face în condiţiile Legii 
educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 
    Art. 77.- (1) Autorizaţia de sportiv de performanţă atestă calitatea de sportiv de 
performanţă pentru încadrarea veniturilor acestuia, obţinute din contractul de activitate 
sportivă, în categoria activităţilor independente. 
                  (2) Autorizaţia este individuală, pentru fiecare participant la activitatea 
sportivă, şi se acordă o singură dată, până la retragerea din activitatea sportivă, conform 
regulamentului şi statutului fiecărei federaţii sportive naţionale pe ramură de sport. 
 
      B. Documente necesare pentru obţinerea autorizaţiei de sportiv de 
performanţă 
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    Art. 78.-Structura sportivă solicită federaţiei  eliberarea autorizaţiei de sportiv de 
performanţă, depunând în acest sens, următoarele documente: 
    a) cerere-tip pentru eliberarea autorizaţiei de sportiv de performanţă, prevăzută în 
anexa nr. 9; 
    b) dovada legitimării sportivului, pentru care se solicită autorizaţia de sportiv de 
performanţă, cu viza medicală la zi şi viza federaţiei, în copie conformă cu originalul; 
    c) contractul de activitate sportivă, încheiat între structura sportivă şi sportivul de 
performanţă, în copie conformă cu originalul; 
    d) declaraţia pe propria răspundere a sportivului, sub sancţiunea legii penale, că nu se 
află în perioadă de suspendare pentru consum de substanţe care sunt incluse pe Lista 
interzisă, Standard internaţional al Agenţiei Mondiale Antidoping (WADA), aprobată la nivel 
naţional prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping (ANAD), în original. 
 
 
C. Eliberarea autorizaţiei de sportiv de performanţă 
    Art. 79.-Federaţia va elibera autorizatia de sportiv de performanta (ASP), în termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor prevăzute la art. 4, conform 
modelului prevăzut în anexa 9. 
    Art. 80.- (1) Autorizaţia de sportiv de performanţă este valabilă până la retragerea din 
activitate a sportivului de performanţă. 
                  (2) Procedura retragerii din activitatea sportive de performanta este 
reglementata prin “Procedura operationala privind retragera din activitatea sportive de 
performanta”. 
   Art. 81.- (1) Documentele care au stat la baza emiterii autorizaţiei de sportiv de 
performanţă vor fi păstrate în arhiva federaţiei sportive naţionale pe ramură de sport cel 
puţin 10 ani. 
                 (2) Evidenţa autorizaţiilor de sportiv de performanţă se va face într-un registru 
cu regim special, care va fi păstrat în arhiva federaţiei cel puţin 50 ani. 
                  (3) Transferul sportivului la o altă structură sportivă, respectiv încheierea unui 
alt contract de activitate sportivă, în aceeaşi ramură de sport, nu implică emiterea unei noi 
autorizaţii. 
    Art. 82.- Federaţia poate emite norme proprii cu privire la situaţia pierderii autorizaţiei 
de sportiv de performanţă. 
    Art. 83.- (1) Pentru ceilalţi participanţi la activitatea sportivă, care potrivit art. 67/1 din 
Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, 
pot fi (în afară de sportivi): antrenori, medici, asistenţi medicali, maseuri, kinetoterapeuţi, 
cercetători, arbitri, observatori, operatori video, personal auxiliar şi alte persoane care 
contribuie la realizarea activităţii sportive, procedurile sunt prevazute in “Procedura 
operationala” privind aceste categorii de specialisti. 
                 (2) Procedura emiterii şi a evidenţei autorizaţiei pentru categoriile prevăzute la 
alin. (1) este similară cu prevederile mentionate in articolele de mai sus. 
   Art. 84.- Răspunderea, cu privire la datele din contractul de activitate sportivă, revine 
exclusiv structurii sportive, care răspunde în condiţiile legi 
 
                                                       CAPITOLUL XII 
    LICENŢA DE JUCĂTOR PROFESIONIST 
 
Art. 85. – (1) Licenţa de jucător profesionist se acordă de FRR după cum urmează: 
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        a) licenţa de jucător profesionist junior se acordă jucătorilor juniori care au 
încheiat un contract de activitate sportiva cu un club şi îndeplinesc următoarele condiţii: 
    - au împlinit vârsta minimă de 17 ani: 
    - au fost legitimaţi la o structură sportivă timp de minimum un an; 
    - sunt apţi din punct de vedere medical pentru practicarea rugbyului de 
performanţă. 
         b) licenţa de jucător profesionist se acordă jucătorilor seniori, legitimaţi la 
structuri sportive cu echipe participante la SuperLiga, care au încheiat un contract de 
activitate sportiva cu structura sportivă respectivă şi îndeplinesc următoarele condiţii: 
    - au deţinut licenţa de jucător profesionist junior timp de minimum un an,  
      sau 
    - au fost legitimaţi la o structură sportivă timp de minimum 2 ani; 
    - sunt apţi din punct de vedere medical pentru practicarea rugbyului de 
performanţă. 
         Pot obţine licenţa de jucător profesionist junior sau profesionist, prin excepţie, 
jucătorii de mare perspectivă care au fost legitimaţi timp de minimum 6 luni. 
        (2) Jucătoarelor de rugby feminin li se acordă licenţe de profesioniste, după 
cum urmează: 
        a) în vederea obţinerii licenţei de jucătoare profesioniste junioare, jucătoarele 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
   - au vârsta minimă de 17 ani împliniţi; 
   - au fost legitimate la o structură sportivă timp de minimum 6 luni; 
   - au încheiat un contract cu o structură sportivă, cu acordul părinţilor sau al 
reprezentanţilor legali; 
   - sunt apte din punct de vedere medical pentru practicarea rugbyului. 
        b) pentru obţinerea licenţei de jucătoare profesioniste, jucătoarele trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
   - au împlinit vârsta de 19 ani; 
   - au fost legitimate la o structură sportivă timp de minimum un an; 
sau 
   - au deţinut licenţa de jucătoare profesioniste junioare timp de minimum 6  
     luni; 
   - au încheiat un contract cu o structură sportivă; 
   - sunt apte din punct de vedere medical pentru practicarea rugbyului. 
        (3) Licenţa de jucător profesionist se acordă de către forul competent pe baza 
prezentării următoarelor documente: 
        a) cererea de acordare a licenţei semnată, ştampilată de reprezentantul 
autorizat al structurii sportive la care jucătorul este legitimat; 
        b) carnetul de legitimare al jucătorului/jucătoarei, cu viza medicală valabilă; 
        c) contractul de activitate sportiva încheiate între club şi jucător/jucătoare; 
        d) dovada achitării taxei de licenţă. 
       (4) Licenţa de jucător profesionist are valabilitatea de un an de la data eliberării 
şi numai în perioada de valabilitate a contractului încheiat cu clubul.Valabilitatea licenţei 
jucătorilor se reînnoieşte anual, la cerere. 
       (5) Licenţa de jucător profesionist se suspendă, automat, în perioada în care 
jucătorul nu se află în perioada de valabilitate a unui contract încheiat cu clubul la care 
este legitimat. 
       (6) În cazul în care perioada respectivă este mai mare de 3 luni, licenţa de 
jucător profesionist îşi încetează valabilitatea. 
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       (7) La data terminării perioadei junioratului, valabilitatea licenţei de jucător 
profesionist junior încetează de drept. 
       (8) Licenţa de jucător profesionist se retrage în situaţia jucătorilor care devin 
inapţi din punct de vedere medical. O nouă cerere pentru acordarea licenţei poate fi făcută 
numai în cazul în care jucătorul primeşte aviz medical, cu respectarea celorlalte condiţii 
prevăzute în regulament. 
       (9) Competenţa acordării ca şi a ţinerii evidenţei licenţelor de jucători 
profesionişti aparţine FRR. 
       (10) Evidenţa licenţelor acordate se ţine în registre speciale, pe fiecare din cele 
4 niveluri. 
       (11) Formularul tip al cererii de acordare a licenţei şi modelul licenţelor de 
rugbyst profesionist junior şi profesionist sunt prezentate în anexele nr. 9 şi 10 la prezentul 
regulament. 
Art. 86. – În situaţia în care contractul de activitate sportiva încheiate de un jucător 
profesionist cu clubul încetează, efectele licenţei de jucător profesionist se suspendă până 
la data înregistrării unui nou contract de activitate sportiva. 
Art. 87. – Structurile sportive ale căror echipe promovează în campionatul Diviziei 
Naţionale sunt obligate să depună documentaţia pentru obţinerea licenţierii cluburilor şi a 
licenţelor de jucători profesionişti la termenele şi în condiţiile stabilite de FRR. 
 

CAPITOLUL XIII 
TRANSFERUL  JUCĂTORULUI  PROFESIONIST 

                                    
Art. 88.- Transferul  este trecerea definitivă a unui jucător profesionist de la un club la 
altul. 
Art. 89.- (1) Transferul se efectuează pe baza unui contract de transfer (conform 
modelului din anexa nr. 4) încheiat între clubul cedent (de la care se transferă jucătorul) şi 
clubul cesionar (la care se transferă jucătorul), cu consimţământul exprimat in scris al 
jucatorului. 
      (2) Contractul de transfer are ca efect încetarea contractului încheiat cu clubul 
cedent şi dă drept de joc jucătorului la clubul cesionar. 
Art. 90.- Cluburile pot efectua transferuri de jucători numai în perioadele stabilite de FRR 
conform art. 46. 
Art. 91.- (1) Contractul de transfer se întocmeşte în 4 exemplare, în original, câte unul 
pentru fiecare club, unul pentru FRR şi unul pentru jucător.  

 (2) Contractul de transfer intră în vigoare numai dacă se înregistrează la FRR, cu 
minim 48 ore înaintea începerii campionatului fiecărei categorii (tur) sau cu minim 48 ore 
înaintea reluării campionatului fiecărei categorii (retur). 

 (3) Contractului de transfer i se va anexa contractul încheiat de jucător cu noul 
club. 
Art. 92.- (1) Prin contractul de transfer cele două cluburi reglementează toate drepturile 
şi obligaţiile materiale  sau financiare ale lor şi ale jucătorului transferat. 
      (2) Se interzice acordarea oricăror sume de bani sau a altor avantaje materiale 
jucătorilor sau cluburilor înainte de definitivarea, semnarea şi înregistrarea contractului de 
transfer la FRR. 
     (3) Orice obligaţii contractuale ale clubului cedent faţă de jucătorul transferat 
încetează la data transferării, cu excepţia obligaţiilor prevăzute în contractul de transfer. 
Art. 93.- Transferul unui  jucător profesionist, aflat în perioada executării contractului, se 
efectuează de către FRR pe baza prezentării următoarelor documente: 
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a) Cerere de transfer completată şi semnată de jucător şi clubul la care se  
transferă. 

b) Contractul de transfer încheiat între cluburi. 
c) Contractul de activitate sportiva încheiate între club şi jucător.  
d) Carnetul de legitimare a jucătorului. 
e) Licenţa de jucător profesionist. 
f) Copia documentului prin care se face dovada plăţii taxei de transfer. 
g) Copia documentului prin care se face dovada plăţii obligaţiilor financiare. 

Art. 94.- Jucătorul al cărui contract de activitate sportiva cu un club a expirat, sau care se 
află în perioada ultimelor 3 luni până la expirare, se transferă de FRR pe baza 
următoarelor documente: 

a) Cerere de transfer completată şi semnată de jucător şi clubul la care se  
transferă. 

b) Contractul de activitate sportiva încheiate de jucător cu noul club. 
c) Carnetul de legitimare a sportivului. 
d) Licenţa de jucător profesionist. 
e) Copia documentului prin care se face dovada plăţii taxei de transfer. 

Art. 95.- (1) Pentru efectuarea transferului de către FRR, este obligatorie prezentarea în 4 
exemplare dactilografiate a contractului de transfer între cluburi şi în 3 exemplare a 
contractului de activitate sportiva cu jucătorul. Acestea se înregistrează la FRR care va 
reţine câte un exemplar, în evidenţă. 

(2) Pentru a fi luat în considerare dosarul de transfer trebuie să cuprindă toate 
actele stabilite la art. 83 şi 84 şi la termenele prevăzute la art. 46 (1).   
  (3) FRR nu ia în considerare documentele care prezintă ştersături, corecturi, 
modificări, care sunt incomplete sau care nu au semnături pe fiecare pagină. 

(4) Orice sumă obţinută ca urmare a transferării unor jucători trebuie în mod 
obligatoriu depusă, cu documente justificative, în contul clubului căruia i-a aparţinut 
jucătorul. 
Art. 96. – (1) Valabilitatea unui contract de transfer sau a unui contract de activitate 
sportiva, încheiate între un club şi un jucător nu va depinde de rezultatele controlului 
medical. 
         (2) Noul club posibil al jucătorului are obligaţia de a întreprinde toate testările 
sau controlul medico-sportiv necesar sau să întreprindă orice acţiune pe care o consideră 
utilă, înainte de semnarea contractului de activitate sportiva, în caz contrar fiind 
răspunzător la plata sumei integrale a indemnizaţiei sau salariului cuvenit. 

 
CAPITOLUL XIV   

          INDEMNIZATIILE DE SELECŢIE/FORMARE SI PROMOVARE 
 

Art.97.- In condiţiile prezentului regulament: 
(1) Indemnizaţia de selecţie/formare este suma care reprezintă cheltuielile 

efectuate de un club cu selecţia şi pregătirea unui jucător junior, în vederea practicării 
jocului de rugby. Aceasta se plăteşte de clubul cesionar (la care se transferă jucătorul) 
clubului cedent. 

(2)Indemnizatia de selectie/formare se va achita astfel : 
a) Clubului cedent in cuantum fix de 1.000 euro. 
b) Antrenorului/antrenorilor jucatorului/jucatorilor respectivi,  

in cuantum diferentiat, dupa cum urmeaza : 
- 500 euro antrenorului care l-a format in ultimii 4 ani de juniorat ; 
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- 375 euro antrenorului formator 3 ani si 125 euro antrenorului formator 1 an ; 
- 250 euro antrenorului formator 2 ani si 250 euro antrenorului formator 2 ani ; 
- 125 euro fie carui antrenor formator, pentru ultimii 4 ani de juniorat. 
           Plata antrenorului/antrenorilor se va face cu avizul Comisiei pentru Statutul 

si Transferul Jucatorilor de rugby si Departamentului Competitii pe baza atestarilor 
Directorilor Regionali de Dezvoltare si a Rapoartelor de arbitraj. 
(3) Indemnizatia de selectie/formare se va plati de catre clubul cesionar, clubului 
cedent, prin intermediul Directiei Economice a FRR.(AGA-19/04/2012). 

(4) Sportivii Centrului National Olimpic pentru Pregatirea Juniorilor 
(CNOPJ) pot fi transferati la cluburile de seniori fara plata taxei de 
formare( hotarire a Biroului Federal 28 05 2020)   
     Dupa terminarea junioratului transferul se va face exclusiv cu acordul 

Federatiei Romane de Rugby, acest acord realizandu-se in baza unui protocol 
semnat de clubul cedent, clubul cesionar si Federatia Romana de Rugby 
(hotarire a Biroului Federal 28 05 2020). 

(5) Indemnizaţia de promovare este suma care reprezintă cheltuielile efectuate de 
un club pentru creşterea valorii sportive a unui jucător, pe o perioadă de un an, în raport 
de vârstă şi de reprezentarea internaţională. Suma se plăteşte de clubul cesionar clubului 
cedent.  

(6) Evaluarea compensaţiei, în vederea transferului se face numai în bani şi nu este 
admisă echivalarea în servicii şi/sau obiecte indiferent de natura lor. Suma ce urmează a fi 
plătită de clubul cesionar clubului cedent în vederea obţinerii transferului unui jucător se 
negociază  între cele două cluburi. 

(7) Prevederile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile numai pentru transferurile interne. 
Art. 98.- (1) Indemnizaţia de selecţie/formare sau promovare se stabileşte de cluburi şi se 
înscrie în contractul de transfer care cuprinde modalităţile şi condiţiile de plată precum şi 
termenul efectuării acesteia. 

 (2) Clubul cedent este obligat la plata  obligaţiilor financiare sau materiale faţă de 
jucătorul care face obiectul transferului. 

 (3) Dacă cluburile nu ajung la un acord privind transferul jucătorului, se 
procedează astfel: 

a) Clubul cesionar înaintează FRR un memoriu la care se anexează  
documentele prevăzute la art. 84, alte probe în susţinerea cauzei şi dovada achitării taxei 
procedurale. 

b) FRR în termen de 15 zile calendaristice analizează şi soluţionează cauza în  
conformitate cu prezentul regulament. Termenul curge de la data înregistrării la FRR a 
documentelor menţionate la alineatul anterior şi a achitării taxei procedurale. 

c) Decizia poate fi contestată în, termen de 5 zile calendaristice de la  
comunicarea hotărîrii (fax) sau data poştei, la Comisia de Apel. 

d) Decizia Comisiei de Apel poate fi contestată în, termen de 5 zile  
calendaristice de la comunicarea hotărîrii (fax) sau data poştei, la Biroul Federal a cărui 
hotărîre este definitivă. 
 (4) Indemnizaţia de selecţie/formare se plăteşte într-o singură tranşă.  

(5) Indemnizaţia de promovare poate fi plătită în maximum trei tranşe astfel: 
- 50% din suma stabilită, în termen de 10 zile calendaristice de la data  

încheierii contractului de transfer sau de la data stabilită de FRR; 
  - 25% în următoarele 30 de zile calendaristice; 

- 25% în următoarele 60 de zile calendaristice. 
(6) Jucătorul are drept de joc odată cu plata indemnizaţiei de selecţie/formare. 
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(7) Nerespectarea obligaţiilor de plată a indemnizaţiei de promovare va duce la 
penalizarea clubului cesionar conform art. 108 lit.i. 

Art. 99.- Clubul care a transferat un jucător profesionist cu plata integrală a 
indemnizaţiilor de selecţie/formare şi promovare, devine angajatorul acestuia pe perioada 
stipulată în contractul de transfer.  
Art. 100.- (1) Cuantumul indemnizaţiei de selecţie/formare pentru un jucător junior 
(copil), în cazurile în care cluburile nu se înţeleg asupra transferului lui, se stabileşte în 
funcţie de clubul cesionar astfel: 
  a)  Echipe de copii     100 EURO 

b) Echipe de juniori (numai pentru transferuri între echipe de  
juniori): 

          -   U 20                      3.000 EURO 
− U19                        3.000 EURO 

− U18                        3.000 EURO 
− U17                        3.000 EURO 
− U16             3.000 EURO 

c) Echipe de  Divizia A                  1.500 EURO 
d) Echipe de  Divizia Naţională      1.500 EURO 

 (2) Aceste indemnizaţii se plătesc clubului cedent cu condiţia ca jucătorul să fi 
participat la competiţii oficiale cel puţin o dată pe parcursul ultimului an competiţional. 
          (3) Jucătorul va avea drept de joc imediat după achitarea integrală a indemnizaţiei 
de selecţie/formare de către clubul cesionar. 
          (4) Sumele menţionate mai sus se plătesc în lei, la cursul de schimb al BNR din ziua 
efectuării plăţii. 
Art. 101.(1)- Intelegerile privind  transferul aparut in timpul derularii 
contractului unui sportiv se realizeaza intre cele 2 cluburi. 
            (2)- Taxa de selectie/formare in suma de 1.500 Euro, la nivel de seniori 
se plateste o singura data catre clubul de juniori formator, doar daca clubul 
cedent este de acord (BF 21 03 2017 ) 
Art. 102.– Jucatorul, care in baza documentelor depuse la F.R. Rugby este declarat liber 
de contract de catre Comisia pentru statutul si transferul jucatorului, se poate transfera la 
oricare structura sportiva din tara, in perioadele stabilite de FRR, fara dezlegarea clubului 
care nu poate demonstra ca si-a respectat obligatiile contractuale fata de acesta in 
ultimele 60 de zile calendaristice, precum si fara plata prevazuta la Art. 91 din R.S.T.J.R. 
 

 
CAPITOLUL XV 

REAMATORIZAREA 
 

Art. 104. – (1) Orice jucător înregistrat la FRR ca jucător profesionist, căruia i-a încetat 
contractul de activitate sportiva poate fi reclasificat ca amator, la cerere, de comisia 
competentă, după trecerea unui termen de minimum 30 de zile calendaristice. 
         (2) Perioada începe din ziua în care jucătorul a participat efectiv la ultimul său 
meci la clubul la care a fost înregistrat ca profesionist. 
         (3) Clubul la care jucătorul a fost legitimat ca profesionist nu are dreptul la 
nici o compensaţie din partea noului club la care jucătorul şi-a recăpătat statutul de 
amator. 
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        (4) Dacă există dubii cu privire la faptul dacă jucătorul reamatorizat joacă ca 
amator la noul său club, clubul interesat poate sesiza comisia competentă a FRR pentru a 
analiza situaţia şi a lua măsuri, dacă este necesar. 
        (5) Un jucător care a dobândit din nou statutul de amator se poate legitima cu 
drept de joc la un alt club numai în perioadele de transfer stabilite de FRR. 
Art. 105. – (1) Dacă în termen de 3 ani de la data reamatorizării un jucător este declarat 
din nou jucător profesionist, clubul la care a fost înregistrat înainte de reamatorizare are 
dreptul la indemnizaţia de promovare. 
        (2) În situaţia menţionată la alin. (1), dacă jucătorul şi-a schimbat din nou 
clubul în acest interval de timp, clubul la care a fost înregistrat o perioadă determinată ca 
amator nu are dreptul la nicio indemnizaţie. 
       (3) Jucătorul profesionist, care încetează să mai joace rugby în competiţii 
oficiale, continuă să figureze în evidenţa FRR ca legitimat la ultimul său club timp de 3 ani 
după încetarea raporturilor contractuale cu acesta. Perioada începe de la sfârşitul anului 
competiţional în care jucătorul şi-a încetat activitatea competiţională. 
       (4) Clubul la care s-a aflat legitimat un jucător profesionist, care a încetat 
activitatea după expirarea contractului de activitate sportiva său/sale, nu va avea dreptul 
să solicite nici o compensaţie de la acesta. 

 
                                      CAPITOLUL  XVI 
      TRANSFERUL JUCĂTORULUI ROMÂN SAU ELIGIBIL  
                                    ÎN STRĂINĂTATE 

 
A. TRANSFERUL ÎN STRĂINĂTATE 

 
Art. 106.- (1) Un jucător legitimat la un club din România nu poate participa la competiţii 
organizate de o altă federaţie decât după ce FRR eliberează autorizaţia de transfer 
internaţional. 
 (2) Autorizaţia de transfer internaţional se eliberează numai după primirea cererii de 
transfer din partea clubului solicitant şi a acordului clubului cedent. 

(3) Pentru jucătorii amatori, FRR poate să elibereze autorizaţia de transfer 
internaţional, la solicitarea unei federaţii sau unui club străin în condiţiile respectării art. 95 
al. 1, 2 şi 3. 

(4) Pentru jucătorii profesionişti, FRR poate să elibereze autorizaţia de transfer 
internaţional la solicitarea unei federaţii sau unui club străin, numai dacă se întruneşte 
acordul părţilor interesate: clubul român, clubul străin şi jucător. 

(5) Cluburile ai căror jucători solicită şi primesc transferul internaţional au obligaţia 
de a depune la Federaţia Română de Rugby, odată cu acordul pentru transferul sportivilor, 
şi carnetele de legitimare ale acestora. 
Art. 107.- Clubul român este îndreptăţit să primească compensaţii băneşti de la clubul 
străin pentru jucătorul transferat după cum urmează: 

(1) Pentru jucătorul amator care se transferă având acest statut, clubul cedent nu 
va primi nici-o compensaţie bănească. Autorizaţie de transfer internaţional se va elibera de 
FRR fără acordul clubului cedent. 

(2) Pentru jucătorul amator care îşi menţine statutul la data transferului, dar care în 
interval de 3 ani încheie un contract cu un club străin suma de transfer se stabileşte prin 
negociere, între cele două cluburi la data încheierii acestui contract. În această situaţie 
FRR va elibera o nouă autorizaţie de transfer internaţional cu acordul clubului cedent. 
 (3) Pentru jucătorul amator care se transferă şi încheie imediat un contract suma de 
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transfer se stabileşte prin negociere şi se achită o singură dată la încheierea contractului. 
Autorizaţie de transfer internaţional se eliberează de FRR cu acordul clubului cedent. 

(4) Pentru un jucător profesionist care se transferă ca amator, clubul cedent va 
primi o compensaţie bănească în funcţie de clauzele contractuale. Autorizaţia de transfer 
internaţional se va elibera de FRR cu acordul clubului cedent. 

(5) Pentru jucătorul profesionist care se transferă ca amator, dar care în interval de 
3 ani devine jucător cu contract, suma de transfer se stabileşte prin negociere între clubul 
român cedent şi clubul străin respectiv, la data încheierii acestui contract. În această 
situaţie FRR va elibera o nouă autorizaţie de transfer internaţional cu acordul clubului 
cedent. 

(6) Pentru jucătorul profesionist care se transferă şi încheie imediat un contract cu 
clubul străin, suma de transfer pentru acesta se stabileşte prin negociere între cele două 
cluburi şi se achită o singură dată la încheierea contractului. Autorizaţia de transfer 
internaţional se eliberează de FRR cu acordul clubului cedent. 

(7) Dacă cele două cluburi nu ajung la o înţelegere privind nivelul sumelor de 
transfer, clubul român se va adresa F.R.R. care va proceda în conformitate cu 
reglementările I.R.B.. 
Art. 108. – (1) Un jucator amator sau profesionist, legitimat la o structura sportiva CU 
PROFIL DE RUGBY din Romania,  AFILIATA LA FRR, poate participa la competitiile 
organizate de alte federatii pe o perioada determinata de timp, in extrasezonul 
competitional intern, cu respectarea prevederilor privind transferul jucatorului roman in 
strainatate. 
          (2) Transferul jucatorului prevazut la alin. 1 se poate realiza numai cu acordul 
clubului cedent (roman), pe baza unui protocol, contract, intelegere, acord, etc., incheiate 
cu clubul cesionar (strain), semnate inclusiv de jucatorul respectiv, inregistrate si depuse 
intr-un exemplar la F.R. Rugby.                                            
          (3) REINTOARCEREA jucatorului se va face numai la CLUBUL sau ASOCIATIA 
SPORTIVA de unde a plecat, pana cel mai tarziu cu 48 de ore inaintea inceperii primei 
competitii oficiale, cu respectarea prevederilor in vigoare ale F.R.R. 
          (4) Orice prelungire a duratei transferului efectuat in conditiile alin. 1, sau 
intelegere de transfer definitiv in strainatate se vor efectua in conformitate cu prevederile 
Regulamentului privind statutul si transferul jucatorilor de rugby. 
          (5) In situatia in care jucatorul nu respecta termenul de REINTOARCERE DUPA 
EXPIRAREA PERIOADEI PREVAZUTE in protocol, contract, intelegere, etc , la solicitarea 
clubului cedent, F.R. Rugby se va adresa clubului cesionar si federatiei acestuia, aducand 
la cunostinta faptul ca jucatorul este automat suspendat si nu mai are drept de joc, 
folosirea acestuia contravenind prevederilor I.R.B. 
         (6)  Taxa pentru efectuarea transferului unui jucator conform alin (1) – imprumut- 
pe perioada determinata la extern este de  200 euro sau echivalent in lei. 
Art. 109.- (1) Pentru toate situaţiile prevăzute la art. 96 FRR va primi o compensaţie 
bănească de 10% din suma negociată de cele două cluburi.Suma respectivă nu va putea fi 
mai mică de 10% din grila de transfer internaţional,conform anexei nr. 5. 
 Eliberarea autorizaţiei de transfer internaţional se va face după achitarea sumei 
negociate şi intrarea acesteia în contul FRR. 
    (2) În cazul în care jucătorul român care se transferă în străinătate are contract 
încheiat cu FRR, negocierea transferului internaţional se face numai de către federaţie. În 
această situaţie clubul cedent va primi până la 50% din suma de transfer negociată, după 
achitarea sumei de către clubul străin şi intrarea acesteia în cont, conform înţelegerilor 
încheiate între federaţie şi cluburi. 
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Art.110.- (1) Dreptul de negociere a transferului internaţional şi reprezentare a 
jucătorului, le pot avea F.R.R., cluburile afiliate la F.R.R. şi persoanele fizice sau juridice 
autorizate de F.R.R. în acest sens. 
 (2) Persoanele fizice sau juridice care doresc să primească dreptul de impresariat şi 
de reprezentare a jucătorilor, vor putea desfăşura această activitate în conformitate cu 
prevederile Regulamentului agentului jucătorilor de rugby din România elaborat de FRR. 
Art.111.- F.R.R. eliberează autorizaţia de transfer internaţional, în condiţiile în care clubul 
din străinătate îşi asumă în scris obligaţia de a pune la dispoziţia F.R.R. jucătorul 
transferat, atunci când acesta este convocat la echipele naţionale ale României pentru 
perioadele de pregătire şi participare la jocuri, conform prevederilor regulamentelor IRB. 
Art.112.- Federaţia şi clubul din străinătate la care se transferă ca amator jucătorul 
român, trebuie să înştiinţeze în scris FRR şi clubul român cedent dacă în primi trei ani de la 
data transferului acest jucător devine jucător cu contract la acest club sau la un alt club. 
 
B. REVENIREA ÎN CAMPIONATUL INTERN 
 
Art.113. - Jucătorul amator sau profesionist care revine, după legitimarea la un club din 
străinătate are drept de joc la orice club din ţară, dacă clubul respectiv solicită federaţiei 
acordul în vederea obţinerii dreptului de joc. Solicitarea poate fi făcută numai în perioadele 
prevăzute de regulamentele FRR pentru efectuarea transferului jucătorului. 
Art.114. – Pentru legitimarea jucătorului care revine din străinătate, clubul la care 
urmează să joace acesta trebuie să depună următoarele documente: 

- cererea de revenire in campionatul intern;  
- acordul jucătorului respectiv pentru acest club; 
- confirmarea clubului la care a jucat în străinătate ultima dată (cedent) că  

jucătorul nu mai activează în cadrul clubului; 
- copie după actul de identitate; 
- 2 fotografii recente; 
- chitanţa de încasare a taxei de legitimare 

Art. 115. – Jucătorul revenit din străinătate, legitimat la un club, conform art. 102 şi 103, 
se poate transfera la un alt club intern numai la următoarea perioadă de transfer stabilită 
prin Regulament. 
Art.116.- Cluburile nu au voie să solicite viza anuală pentru jucătorii care au fost 
transferaţi la cluburi din străinătate, decât în momentul reîntoarcerii sportivului în ţară şi 
depunerii documentelor pentru obţinerea dreptului de joc pentru clubul intern, conform 
art. 98. 
                                                       CAPITOLUL XVII 
                        DREPTUL FRR LA DISPONIBILITATEA JUCATORILOR 

  

ART.117. – (1) Potrivit prevederilor art. 9 din Regulamentul World Rugby,  FRR are 

dreptul la disponibilitatea unui jucător pentru selecţie şi apariţii la echipa naţională 
reprezentativă sau la lotul  naţional largit, pentru o perioadă rezonabilă de pregătire 
imediat înaintea meciurilor şi pentru antrenamentele echipei şi/sau activităţile de formare a 
echipei, exclusiv activităţi comerciale. 
 
               (2) Orice club afiliat la FRR este obligat să elibereze un jucător pentru FRR, 
daca acesta este eligibil in conditiile art. 8 din Regulamentul World Rugby, atunci când 
acesta este selecţionat de federaţie la echipa naţională reprezentativă. 
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               (3) Nici club fie prin contract, fie altfel, nu pot împiedica, descuraja sau 
constrânge un jucător pentru ca acesta să nu participe la selecţie sau la echipa naţională 
reprezentativă, atunci când solicitarea se face conform prevederilor acestui articol. Orice 
acord şi/sau aranjament între jucător şi un club care contravine pct. .3 este interzis, 
inclusiv acordul/aranjamentul şi/sau propunerea urmare căreia un jucător este în 
imposibilitatea de a-şi exercita dreptul de a juca pentru  federaţie. 
 
              (4) Nici un club nu poate solicita plată sau alte beneficii sau impune condiţii 
legate de participarea unui jucător la echipa naţională sau la pregătirile acesteia, atunci 
când acestea au fost solicitate în conformitate cu prevederile prezentului articol. 
 
Competitii pentru care se aplică dreptul la eliberare 
 
               (5) Dreptul de eliberare se va aplica pentru competiţii recunoscute, perioade 
globale şi perioade de eliberare în cadrul emisferei. 
 
             (6) Competitii recunoscute 
 
Dreptul la eliberare pentru meciuri se aplică la competiţiile recunoscute de mai jos, atunci 
când acestea au loc. Toţi jucătorii selecţionaţi să participle la aceste evenimente vor fi 
eliberaţi. 
 
a. Competiţii recunoscute ale federaţiei: 
 -  Turneul Cupei Mondiale organizat din 4 în 4 ani şi meciurile de calificare 
          -  Cupa Mondială de rugby în 7 organizată din 4 în 4 ani 
          -  O competiţie Olimpică de rugby în 7 şi meciurile de calificare 
b. Competiţii recunoscute cu echipe combinate 
 - Turneul British şi Irish Lions, organizat din 4 în 4 ani, este o competiţie 
recunoscută şi toţi jucătorii selecţionaţi trebuie să participe. Perioada de eliberare va 
începe de obicei la 1 iunie şi se va încheia în al doilea weekend din iulie a anului respectiv 
 -. Turneul din 4 în 4 ani al echipelor din Pacific (Fiji, Samoa si Tonga) este o 
competiţie recunoscută. Turneul va avea loc în fereastra din noiembrie a anului respectiv. 
             (7) Perioadele globale de eliberare 
 
                 Există 2 perioade: 
a) Fereastra din Iunie 
Dreptul la eliberare pentru meciuri se va aplica echipei naţionale reprezentative de seniori, 
celei de a doua echipe naţionale de seniori şi echipei naţionale U20 în legătură cu toate 
meciurile şi turneele internaţionale desfăşurate pe o perioadă de trei weekend-uri în iunie 
în fiecare an, cu excepţia anului de Cupă Mondială, în care fereastra din iunie nu va opera 
pentru federaţiile care s-au calificat la RWC. Exceptând cazul în care Consiliul aprobă altfel, 
cele 3 weekend-uri vor fi al doilea, al treilea şi al patrulea. 
b) Fereastra din Noiembrie 
Dreptul la eliberare pentru meciuri se va aplica echipei naţionale reprezentative de seniori, 
celei de a doua echipe naţionale de seniori şi echipei naţionale U20 ale unei federaţii în 
legătură cu toate meciurile şi turneele internaţionale desfăşurate pe o perioadă de trei 
weekend-uri în noiembrie în fiecare an, cu excepţia anului de Cupă Mondială, în care 
fereastra din noiembrie nu va opera pentru federaţiile care s-au calificat la RWC. 



 29 

Exceptând cazul în care Consiliul aprobă altfel, cele 3 weekend-uri vor fi al doilea, al treilea 
şi al patrulea. 
 
                 (8) Perioadele de eliberare in cadrul emisferei nordice 
a) Dreptul la eliberare pentru meciuri se aplică jucătorilor care sunt eligibili conform art. 8 
din Regulamentul World Rugby pentru a reprezenta echipa naţională reprezentativă, a 
doua echipă naţională de seniori sau echipa naţională U20 ale FRR în meciurile şi turneele 
internaţionale din emisfera nordică. 
b)  Perioada de eliberare va opera în fiecare an. Ea va începe din primul weekend al lunii 
februarie în fiecare an şi se va termina în al treilea weekend din luna martie. Jucătorii vor 
fi eliberaţi înainte de perioada de eliberare în conformitate cu prevederile ART.106.9. 
c)  In timpul perioadei de eliberare FRR îşi poate exercita dreptul la eliberare numai pentru 
cinci săptămâni din perioada de şapte săptămâni. Cele cinci săptămâni vor fi aceleaşi 
pentru echipa naţională reprezentativă, a doua echipă naţională de seniori şi echipa 
naţională U20. 
d)  Meciurile şi turneele internaţionale din emisfera nordică înseamnă meciurile şi turneele 
internaţionale din Anexa 7, Partea B. 
 
Perioada de obligaţie internaţională pentru meciuri 
 
               (9) În fiecare caz de eliberare, FRR poate să-şi exercite dreptul la eliberare 
pentru meciuri, astfel încât jucătorii selectionati să fie reuniţi într-o locaţie stabilită de FRR 
şi să se antreneze cel puţin cinci zile complete înainte de începerea meciului sau turneului 
internaţional. Dacă un turneu internaţional nu se desfăşoară în cinci weekend-uri 
consecutive, atunci perioada de cinci zile complete va începe cu cinci zile înainte de fiecare 
meci din turneu. 
             (10) Pentru Cupa Mondială organizată din 4 în 4 ani, federaţia îşi poate exercita 
dreptul la eliberare pentru turneu, astfel încât jucătorii selectionati de FRR să fie reuniţi 
într-o locaţie stabilită de federaţie şi să se antreneze şi/sau să joace în meciuri de 
pregătire cu cel puţin 35 zile complete înainte de începerea meciului de deschidere al 
turneului Cupei Mondiale. 
 
Limitarea  numărului de meciuri pentru care se poate exercita dreptul la eliberare 
 
            (11) ConformART.97.12, FRR nu îşi va exercita dreptul la eliberare pentru meciuri 
în mai mult de 11 ocazii într-un an calendaristic pentru fiecare dintre echipele naţionale 
reprezentative, a doua echipă naţională de seniori şi echipa naţională U20. În cazul 
emisferei sudice este vorba de 12 ocazii.  
 
    Aceste 11 ocazii vor fi: 
          - 3 meciuri în perioada de eliberare din iunie 
          - 3 meciuri în perioada de eliberare din noiembrie 
          - 5 meciuri în perioada de eliberare pentru emisfera nordică 
 
Cele 11 ocazii legate de exercitarea dreptului la eliberare vor fi aceleaşi pentru echipa 
naţională reprezentativă, a doua echipă naţională de seniori şi echipa naţională U20. 
 
            (12) Limitarea exercitării dreptului la eliberare pentru meciuri de la Art.106.11: 
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a) nu include competiţiile recunoscute pentru care jucătorii selecţionaţi de FRR vor fi 
eliberaţi obligatoriu 
b) poate fi extinsă prin acord conform Art.106.32 
Limitarea numărului de antrenamente ale lotului lărgit la care se aplică dreptul la eliberare 
 
              (13) Dreptul la eliberare pentru antrenamentele lotului lărgit se va aplica la 3 
antrenamente pentru până la 30 jucători ai echipei naţionale reprezentative seniori în 
fiecare an calendaristic, de câte trei zile consecutive (exclusiv deplasarea). Aceste perioade 
vor fi în plus faţă de prevederile de eliberare pentru meciurile şi turneele internaţionale. 
Aceste antrenamente se vor efectua cum se arată mai jos, cu condiţia ca perioadele de trei 
zile consecutive să nu împiedice jucătorul de a participa la un meci al clubului său: 
 
a) de luni până miercuri ale săptămânii care precede perioada de reunire pentru fereastra 
din noiembrie 
b) de luni până miercuri ale săptămânii care precede perioada de reunire pentru perioada 
de eliberare din emisfera nordică 
c) Al treilea antrenament al lotului lărgit se poate efectua de luni până miercuri, la 
latitudinea federaţiei, cu condiţia ca federaţia  să fie notificată asupra datelor pentru al 
treilea antrenament înainte de începerea sezonului în cauză. 
 
Limitarea numărului de jucători din lotul lărgit 
 
             (14) Dreptul la eliberare pentru meciuri în legătură cu meciurile şi turneele 
internaţionale (exclusiv Cupa Mondială) şi dreptul la eliberare pentru antrenamentele 
lotului lărgit va fi limitat la 30 jucători pentru echipă naţională reprezentativă sau lot 
naţional lărgit. 
 
             (15) Pentru meciuri internaţionale (fie că acestea fac parte dintr-un turneu 
internaţional, fie altfel (dar excluzând Cupa Mondială)), dacă un jucător nu este inclus nici 
în cei 26 nici în cei 22 de jucători selecţionaţi în conformitate cu Art.106.16 atunci, dacă 
acel jucător, în momentul în care nu este selecţionat, se află în acelaşi club pentru care 
joacă, el se va reîntoarce la acel club cu respectarea prevederilor Art.106.24. 
 
             (16) Înaintea unui meci internaţional se vor aplica următoarele: 
a) FRR va reduce numărul de jucători din lotul lărgit la 26 nu mai târziu de 96 ore înainte 
de ora de începere a meciului; 
b) cu 72 ore înainte de ora de începere a meciului internaţional, FRR va anunţa o listă de 
15 jucători care vor începe meciul şi până la 7 rezerve. 
 
Asigurare 
 
             (17) Obligaţiile legate de asigurare sunt prezentate în Art. 107. 
 
             (18) Când un jucător este implicat într-o competiţie internaţională cu echipa 
naţională reprezentativă a FRR, federaţia (atunci când jucătorul primeşte beneficiu 
material şi are un acord scris) va suporta costurile primei de asigurare plătită de clubul 
jucătorului în conformitate cu prevederile Art. 107, pe perioada acelei competiţii 
internaţionale. Respectiva contribuţie la prima de asigurare se va calcula proporţional pe 
baza unui an calendaristic. În scopul calculării contribuţiei plătibile pentru prima de 
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asigurare de către federaţie, perioada competiţiei internaţionale se consideră ca începând 
din momentul în care jucătorul începe călătoria spre punctul de reunire stabilit de federaţie 
şi se termină în momentul cel mai devreme în care jucătorul se reîntoarce la clubul său sau 
la expirarea perioadelor de timp specificate la Art.106.20 şi 106.21. FRR este responsabila 
de a se asigura că cluburile furnizează informaţii despre asigurare şi documente (inclusiv 
poliţa şi costurile acesteia) în cauză pentru a permite federatiei să verifice şi să convină 
aranjamentele de asigurare şi costul proporţional al primei suportat de federaţie atunci 
când jucătorul se află în competiţie internaţională. 
 
Costul pentru călătorie, cazare şi masă 
             (19) Federaţia atunci solicită eliberarea unui jucător va suporta costurile pentru 
călătoria jucătorului şi cele pentru cazare şi masă atunci când jucătorul se află în 
competiţia internaţională. 
 
Revenirea la asociaţie sau club 
 
            (20) Un jucător care s-a aflat la federaţie pentru un meci sau turneu internaţional 
va fi eliberat pentru clubul său cât mai curând posibil şi, în orice caz, nu mai târziu de 24 
ore de la terminarea meciului sau turneului internaţional. Jucătorii sunt responsabili de a 
se întoarce la cluburi în decurs de 36 ore de la terminarea meciului sau turneului 
internaţional atunci când acestea au avut loc în aceeaşi asociaţie regională în care sunt 
înregistraţi şi în decurs de 60 ore atunci când meciul sau turneul internaţional a avut loc în 
afara asociaţiei regionale în care ei sunt înregistraţi. FRR va face tot posibilul ca jucătorul 
să-şi reia activitatea la club în conformitate cu aceste termene, dar este responsabilitatea 
jucătorului să le respecte. 
 
             (21) Un jucător care a participat la antrenamentul lotului lărgit va fi eliberat 
pentru clubul său cât mai curând posibil după terminarea antrenamentului. Jucătorii sunt 
responsabili să revină la cluburile lor în termen de 24 ore de la terminarea antrenamentului 
atunci când acesta a avut loc în aceeaşi asociaţie regională în care sunt înregistraţi şi în 
termen de 36 ore atunci când acesta a avut loc în afara asociaţiei regionale. FRR  va face 
tot posibilul ca jucătorul să-şi reia activitatea la club în conformitate cu aceste termene, 
dar este responsabilitatea jucătorului să le respecte. 
 
             (22) Conform prevederilor art. 9 din Regumanentul World Rugby, dacă FRR  
încalcă în mod repetat prevederile legate de reluarea activităţii la club, atunci ea poate fi 
sancţionată. Aceste sancţiuni pot cuprinde amenzi şi/sau interdicţia de a mai convoca 
jucătorii. 
 
Notificarea exercitării dreptului la eliberare 
 
             (23) In cazul in care FRR doreşte să-şi exercite dreptul la eliberare pentru un 
meci sau turneu internaţional sau pentru un antrenament al lotului naţional lărgit trebuie 
să anunţe (în cazul unui jucător de pe teritoriul federaţiei) jucătorul şi clubul său şi (în 
cazul unui jucător care nu este înregistrat pe teritoriul federaţiei) jucătorul, clubul său şi 
federaţia în a cărei jurisdicţie este înregistrat jucătorul.Această notificare trebuie transmisă 
în scris cu cel puţin 14 zile înainte de data la care jucătorul trebuie să se prezinte la echipa 
naţională sau să participe la antrenamentul lotului lărgit şi trebuie să cuprindă detalii de 
călătorie şi perioada. 
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             (24) În cazul în care FRR trebuie să-şi exercite dreptul la eliberare pentru meciuri 
sau pentru antrenamente ale lotului lărgit faţă de un jucător înlocuitor datorită unei 
accidentări sau a retragerii neprevăzute a unui alt jucător numit în lotul iniţial, perioada de 
14 zile nu se aplică, dar părţile vor fi anunţate de FRR cât mai curând posibil. 
 
            (25) Dacă FRR are motive să creadă că un jucător nu va fi eliberat, atunci 
federaţia va notifica secretarul general al federaţiei la care este înregistrat jucătorul cât 
mai curând posibil şi va solicita ca acea federaţie să ia toate măsurile necesare pentru ca 
jucătorul să fie eliberat în conformitate cu prevederile prezentului articol. 
 
Asistenţă (susţinere)  între federaţii şi din partea World Rugby 
 
           (26) FRR poate solicita sprijinul World Rugby pentru a obţine eliberarea unui 
jucător care joacă pe teritoriul altei federaţii poate face acest lucru numai în cazul în care: 
a) Federaţia la care este înregistrat jucătorul a fost solicitată să intervină şi a refuzat să o 
facă sau a intervenit fără succes. 
b) Documentele respective au fost prezentate secretarului general cu cel puţin 48 ore 
înainte de data de reunire. 
 
Neeliberarea datorată accidentării 
 
             (27) Un jucător care nu este eliberat în ciuda exercitării dreptului la eliberare 
pentru meciuri sau antrenamente din cauza accidentării sau bolii va fi de acord să se 
supună unui examen medical efectuat de un medic ales de FRR. În timpul acestei 
examinări, jucătorii trebuie să arate care sunt cauzele care ar putea afecta performanţa 
lor. Jucătorul are dreptul să solicite ca examinarea să aibă loc pe teritoriul federaţiei la 
care este înregistrat. 
 
              (28) În situaţiile în care un jucător nu poate fi eliberat din cauza accidentării sau 
bolii, medicul FRR şi medicul clubului jucătorului se vor consulta asupra naturii şi gravităţii 
accidentării sau bolii şi vor căuta să cadă de acord dacă jucătorul este apt să participe la 
meciul şi turneul internaţional sau la antrenamentul lotului lărgit. 
a) Dacă medicul federaţiei şi medicul clubului  jucătorului sunt de acord că jucătorul este 
apt să răspundă afirmativ la cererea de eliberare, atunci jucătorul va fi eliberat. 
b) Dacă medicul federaţiei şi medicul clubului jucătorului sunt de acord că accidentarea 
şi/sau boala jucătorului sunt de aşa natură încât el nu poate răspunde afirmativ la cererea 
de eliberare, atunci jucătorul nu va avea dreptul să joace pentru un club pe perioada în 
care ar fi trebuit să fie prezent la echipa naţională sau lotul lărgit, numai că, dacă jucătorul 
devine apt să joace în timpul competiţiei recunoscute, el are voie să joace pentru clubul 
său, în afară de cazul în care federaţia doreşte şi poate să adauge jucătorul la lotul său 
lărgit pentru competiţia respectivă. 
c) Dacă în încercarea a ajunge la un consens asupra naturii şi gravităţii accidentării sau 
bolii persistă o divergenţă de opinii între medicul federaţiei şi medicul clubului în privinţa 
capacităţii jucătorului de a răspunde la cererea de eliberare, atunci, în cazul în care 
medicul federaţiei este cel care consideră că jucătorul este apt să răspundă la cererea de 
eliberare, în afară de cazul în care jucătorul convine altfel în scris, acel jucător nu va juca 
pentru nici un club pe perioada în care ar fi trebuit să fie prezent la echipa naţională 
reprezentativă sau lotul naţional lărgit, plus încă 10 zile după aceasta. 
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Neeliberare datorată retragerii 
 
             (29) Cand FRR  şi-a exercitat dreptul conform acestui articol este informată că un 
jucător nu este eliberat şi/sau nu doreşte să participle din cauză că s-a retras din rugbyul 
internaţional, atunci jucătorul va fi solicitat să confirme retragerea sa în scris federaţiei şi 
să semneze o declaraţie. Această declaraţie va cuprinde o confirmare că jucătorul înţelege 
pe deplin consecinţele deciziei sale de a se retrage şi că decizia sa a fost voluntară şi în 
conformitate cu prezentul articol. O declaraţie este solicitată şi clubului jucătorului, 
confirmând că acesta a acţionat în conformitate cu prevederile prezentului articol  în 
legătură cu decizia jucătorului de a se retrage din rugby. 
 
            (30) Dacă un jucător se retrage în conformitate cu prevederile Art.106.29, 
jucătorul nu va avea dreptul să joace pe o perioadă de 12 luni de la data primirii de către 
federaţie a confirmării scrise a retragerii din rugby, decât cu aprobarea prealabilă scrisă 
atât a federaţiei la care este legitimat jucătorul cât şi a World Rugby. 
 
Neeligibilitatea de a juca ca urmare a unei neeliberări 
 
            (31) Dacă un jucător nu este eliberat pentru a participa la echipa naţională 
reprezentativă şi/sau la antrenamentele lotul naţional lărgit în ciuda prevederilorArt. 106.3, 
atunci el nu va avea drept de joc pentru nici un club pe perioada în care ar fi trebuit să fie 
prezent la echipa naţională sau lotul naţional lărgit plus 10 zile după aceasta, în afară de 
cazul în care federaţia convine altfel în scris. Un astfel de acord se poate da în absenţa 
dovezilor de încălcare a Art.106.3. Mai pot fi dictate şi sancţiuni suplimentare conform 
Art.106.33-36. 
 
Extindere prin înţelegere 
 
            (32) Acest articol prezintă cadrul de lucru minim obligatoriu în legătură cu 
disponibilitatea jucătorilor. Cu toate acestea, FRR poate, prin înţelegere, să facă 
aranjamente dincolo de termenii acestui articol , de exemplu în privinţa numărului de 
meciuri internaţionale, numărului de jucători din lotul lărgit şi alte limitări ale acestui 
articol. Astfel de înţelegeri pot lua forma unor aranjamente colective  sau se pot face cu 
alte federaţii/ cu alte asociaţii sau cluburi din afara jurisdicţiei acelei federaţii. Aplicarea 
prezentului articol nu poate fi restrânsă prin înţelegere sau în alt mod. 
 
            (33) Un club care refuza eliberarea unui jucator in conformitate 106.31 si/sau 
incalca in alt fel prevederile lui (inclusiv eliberarea cu intarziere care afecteaza participarea 
jucatorului la un meci international sau pregatirea pentru acesta) este pasibil de sanctiuni 
din partea FRR conform Art.108 si 109. 
In cazul in care FRR ia masuri disciplinare impotriva cluburilor pentru nerespectarea 
acestui articol va prezenta secretarului general al World Rugby un raport detaliat al tuturor 
audierilor, inclusiv decizia scrisa a instantelor de audiere cu argumentele care au stat la 
baza deciziilor. Aceste informatii vor fi furnizate in termen de 72 ore de la luarea deciziei 
definitive.  
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             (34) Potrivit prevederilor art.9 din Regulamentul World Rugby, in cazul in care 
FRR nu reuşeşte să aplice prevederile acestuia este pasibila de sancţiuni din partea World 
Rugby, conform art. 18 din Regulamentul World Rugby. 
              (35) Potrivt prevederilor art.  9 din Regulamentul World Rugby, acesta are 
dreptul de a iniţia o investigaţie pe cont propriu şi/sau la cerere privind implementarea sau 
neimplementarea prevederilor acestuia. Astfel, federaţiile, asociaţiile sau cluburile sunt 
obligate sa sprijine această investigaţie şi sa puna la dispoziţie informaţiile şi documentele 
solicitate. Federaţiile vor asigura respectarea investigaţiilor de către membrii lor şi 
nedivulgarea informaţiilor. World Rugby  poate, în timpul sau la terminarea investigaţiei, 
să solicite federaţiilor să ia măsuri suplimentare, dacă consideră acest lucru necesar. 
 
             (36) În cazul unei încălcări presupuse a art. 9 în legătură cu turneele British şi 
Irish Lions sau ale echipelor din Pacific, partea în cauză în legătură cu orice încălcare a 
regulamentelor va fi federaţia pe teritorul căreia se presupune că s-a produs încălcarea 
sau acea federaţie care deţine jurisdicţia. Atunci când secretarul general consideră necesar 
sau când apare o dispută privind care federaţie este partea în cauză pentru a se ocupa de 
o încălcare a art. 9, secretarul general poate stabili care este federaţia care se va ocupa de 
încălcarea art. 9. 
 
Disponibilitatea jucătorilor în cazuri de dublă eligibilitate 
 
             (37) Când FRR încheie un acord cu jucătorul care prevede că jucătorul reprezintă 
federaţia la nivelul echipei naţionale de rugby în 15 seniori sau al celei de a doua echipe 
seniori în 15 sau în 7, atunci FRR poate solicita acordul scris al jucătorului că acesta nu va 
fi disponibil pentru selecţie sau participare la echipa naţională reprezentativă sau lotul 
naţional al unei alte federaţii pe perioada acordului scris, inclusiv prelungirea acestuia, cu 
condiţia ca înainte de semnarea acordului să fi fost îndeplinite următoarele condiţii: 
a) Jucătorul a ajuns la majorat. Vârsta majoratului înseamnă împlinirea a 18 ani. 
b) Jucătorul a fost eligibil, conform art. 8 din Regulamentul World Rugby,  să reprezinte 
echipa naţională de seniori sau a doua echipă naţională de seniori a FRR cu care a încheiat 
acordul scris şi cel puţin încă o federaţie (adică o cerinţă minimă pentru ca jucătorul să fi 
avut statut de eligibilitate dublă). 
c) Jucătorul nu a reprezentat echipa naţională de seniori sau a doua echipă naţională de 
seniori a nici unei federaţii în nici unul din meciurile sau turneele de la pct. 8.3 din 
Regulamentul World Rugby. 
d) Aşa cum se evidenţiază după completarea formularului din Anexa 6, jucătorul a primit 
consiliere legală independentă privind termenii acordului scris. Prin semnarea acordului 
jucătorul a recunoscut  că pe perioada acordului şi a prelungirii acestuia, el a acceptat 
dreptul său de a reprezenta echipa naţională de seniori sau a doua echipă naţională de 
seniori a oricărei alte federaţii pentru care poate fi eligibil. 
Dacă acordul scris al jucătorului prevede, atunci acel jucător nu va fi disponibil pentru 
selecţie sau participare la echipa naţională reprezentativă sau la lotulul naţional lărgit al 
unei alte federaţii pe perioada acordului scris sau  prelungirii acestuia şi pe această 
perioadă FRR nu va fi obligată să elibereze jucătorul pentru o altă federaţie. 
 
Asigurarea 
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ART.118. – (1) Jucătorii sau angajatorii lor primari sunt responsabili pentru a încheia o 
asigurare corespunzătoare care să acopere jucătorul pentru pierderi şi cheltuieli ca urmare 
a accidentărilor suferite în cursul participării la joc la orice nivel şi în orice moment. 
 
                   (2) Această asigurare trebuie să cuprindă cheltuielile medicale, pierderile 
salariale, incapacitate totală temporară şi permanentă din accident suferite din 
accidentările în cursul participării la joc la orice nivel şi în orice moment. 
 
                  (3) Dacă angajatorul primar este un club sau asociaţie, atunci el este 
responsabil să încheie o asigurare corespunzătoare care să acopere jucătorul în cursul 
participării la joc la orice nivel şi în orice moment. Dacă angajatorul primar nu este un club 
sau asociaţie atunci jucătorul este responsabil să încheie o asigurare corespunzătoare care 
să acopere jucătorul în cursul participării la joc la orice nivel şi în orice moment. 
 
                 (4) FRR nu are (şi nu va accepta) nici o responsabilitate şi/sau obligaţie în 
cazul în care Angajatorul primar şi/sau jucătorul nu reuşesc să încheie o asigurare care să-l 
acopere pe jucător în orice moment. FRR nu este responsabil să aranjeze şi/sau să 
monitorizeze acoperirea prin asigurare sau alte aranjamente legate de asigurare. 
 
                 (5) Angajatorul primar înseamnă un angajator pentru care jucătorul, conform 
unui acord scris, trebuie să ofere servicii reprezentând minimum 75% din timpul său de 
lucru. 
 

CAPITOLUL XVIII 
 ABATERI ŞI SANCŢIUNI 

 
Art. 119.-  Constituie abateri de la prevederile prezentului regulament următoarele fapte: 

a). Încheierea de contracte de activitate sportiva cu 2 sau mai multe cluburi 
pentru aceeaşi perioadă de timp. 
b). Efectuarea cu rea credinţă a unor modificări în: 

- cererile de legitimare; 
- carnetele de legitimare; 
- contractele de asigurari medicale; 
- cererile de transfer  
- contractele de transfer; 
- contractele de activitate sportiva cu clubul, actele adiţionale la 

acestea sau alte documente oficiale.                 
c). Semnarea de un jucător a unui număr de două sau mai multe cereri de  

legitimare. 
d) Semnarea de un jucător a două sau mai multe cereri de transfer. 
e). Negocierea de către un club cu un jucător aflat sub contract de activitate 
sportiva la  

alt club, fără informarea în scris a clubului titular de contract de activitate sportiva. 
f). Acordarea unor sume de bani sau a altor avantaje materiale, jucătorului,  

înainte de semnarea contractului de transfer. 
g). Acordarea unor sume de bani sau a altor avantaje materiale pentru  

transferul unui jucător amator. 
h). Nerespectarea clauzelor contractuale sau a celor din contractele de 
activitate sportiva şi 
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ale termenelor de plată de către cluburi şi jucători. 
i). Nerespectarea obligaţiilor şi a termenelor de plată a indemnizaţiei de  

selecţie/formare, promovare precum şi a altor obligaţii financiare stabilite între cluburi sau 
de FRR. 

j). Încasarea unor sume necuvenite şi eliberarea acordului de transfer pentru  
un jucător, căruia i-a expirat contractul de activitate sportiva la clubul la care a fost 
legitimat.  

k). Omisiunea preschimbării carnetelor de legitimare pentru jucători la  
terminarea perioadei junioratului; omisiunea înregistrării în evidenţa clubului a unor 
documente privind statutul jucătorului.  

l). Omisiunea unui club de a informa în scris un alt club cu privire la  
încheierea unui contract de activitate sportiva cu un jucător cu contract de activitate 
sportiva, aflat în perioada ultimelor 3 luni de contract cu clubul respectiv; omisiunea unui 
club de a informa jucătorul cu minimum 30 de zile calendaristice înaintea expirării 
contractului de activitate sportiva încheiate cu acesta, asupra faptului că nu mai doreşte 
încheierea unui nou contract de activitate sportiva pentru perioada următoare. 

m). Omisiunea jucătorului de a informa în scris clubul cu privire la încheierea  
unui nou contract de activitate sportiva cu un alt club  în perioada ultimelor 3 luni de 
contract cu clubul la care este legitimat; contestarea cu rea credinţă de către jucător a 
semnăturilor de pe documentele de plată. 

n). Neexecutarea de către jucător a obligaţiilor de a restitui sumele pe care  
le datorează clubului, conform hotărârilor definitive ale comisiilor competente. 

o). Neprezentarea documentelor oficiale solicitate de FRR. 
p). Refuzul cluburilor de a depune la federaţie carnetul de legitimare la  

solicitarea sportivului sau FRR.  
r). Refuzul unui club de a elibera un jucator (jucatori) in conditiile prevazute  

la Art.106.31. si/sau incalcarea in alt fel a prevederilor acestuia (inclusiv eliberarea cu 
intarziere care afecteaza participarea jucatorului la un meci international sau la pregatirea 
acestuia). 
Art. 120.- (1)  Abaterile prevăzute la art. 108 se sancţionează astfel: 

a) Jucătorul care încalcă: 
- prevederile de la lit. a, b, c şi d: jucătorul amator cu suspendarea pe  

timp de 6 etape şi plata unei penalităţi în lei a echivalentului a 125 EURO; jucătorul 
profesionist cu suspendarea pe timp de 12 etape şi plata unei penalităţi în lei a 
echivalentului a 300 EURO; 

- prevederile de la lit. m cu plata unei penalităţi în lei a echivalentului a 250  
EURO (seniori) şi 100 EURO (juniori); 

- prevederile de la lit. n cu interzicerea exercitării dreptului de joc până la  
executarea integrală a obligaţiilor faţă de club. 

b) Reprezentantul echipei pentru încălcarea:  
- prevederilor prevăzute la lit. b cu suspendare pe o perioadă de 2 ani şi plata  

unei penalităţi în lei a echivalentului a 500 EURO. 
- prevederilor prevăzute la lit. e cu suspendare pe o perioadă de 4 luni şi 

plata unei penalităţi în lei a echivalentului a 3.000 EURO, la prima abatere, iar la recidiva, 
cu 6.000 de EURO pentru fiecare jucator in parte.  

c) Cluburile care încalcă: 
- prevederile de la lit.  f, g, o, şi p cu plata unei penalităţi în lei a  

echivalentului a 200 EURO; 
- prevederile de la lit. j cu plata unei penalităţi în lei a echivalentului a  
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500 EURO şi rambursarea sumelor încasate necuvenit; 
- prevederile de la lit. h şi i cu o penalizare de 0,25 % pentru fiecare zi  

de întârziere calculata asupra sumelor datorate, timp de 30 de zile calendaristice de la 
data la care creanţa a ajuns la scadenţă. Penalitatea se încasează de către clubul creditor 
sau de jucătorul în cauză. Nerespectarea termenului de 30 de zile, pentru lichidarea 
creanţei (inclusiv penalităţi) atrage după sine scăderea unui punct din clasament la fiecare 
7 zile calendaristice. Clubul care nu şi-a plătit creanţa până la terminarea anului 
competiţional, în timpul căruia a intervenit obligaţia de plată, nu va avea drept de 
participare la nicio competiţie a FRR; 

- prevederile de la lit. k cu plata unei penalităţi în lei a echivalentului a  
300 EURO pentru clubul de seniori şi 150 EURO pentru clubul de juniori; 

- prevederile de la lit. l cu plata unei penalităţi în lei a echivalentului a  
400 EURO pentru cluburile de seniori şi 200 EURO pentru cluburile de juniori. 

d) In situatiile in care cluburile nu elibereaza jucatorii pentru 
echipele nationale (Art.108, lit. r) , acestea vor fi sanctionate astfel: 

In primul caz 
Sanctiuni pecuniare: 

- 1.500 EURO pentru un jucator la o convocare; 
- 4.000 EURO pentru doi jucatori la o convocare; 
- 5.000 EURO pentru trei sau mai multi jucatori la o convocare. 

                   Recidiva 
- Scaderea unui numar de cinci puncte din clasament la a 2-a abatere 
- Scaderea unui numar de zece puncte din clasament incepand cu a 3-a 

abatere. 
Notă: plăţile în lei se vor face la cursul zilei pentru EURO a BNR. 

 
CAPITOLUL XIX 

LITIGII 
Art. 121.- (1) Prezentul regulament angajează cluburile şi reprezentanţii lor, ca în 
conformitate cu prevederile art. 67 din Statutul FRR, să nu defere nici un litigiu instanţelor 
judecătoreşti  înainte de a epuiza toate mijloacele şi căile de jurisdicţie în faţa instanţelor 
sportive ale FRR. 
   (2) Litigile apărute între cluburi precum şi între cluburi şi jucători se soluţionează 
de către Comisia competentă din cadrul FRR. 
   (3) Contestaţiile la deciziile acestei comisii se fac în termen de 5 zile calendaristice 
de la data comunicării şi se soluţionează de către Comisia de apel.  
                                              
                         CAPITOLUL XX 

D I S P O Z I T I I    F I N A L E 
Art. 122.- Nici o structură sportivă, agent sau altă persoană sau entitate, care acţionează 
pe cont propriu sau în numele unor terţi, nu va influenţa sau încerca să influenţeze un 
jucător sub contract sau altă persoană care are un acord scris să părăsească structura 
sportivă decât dacă a fost obţinut acordul scris prealabil al acesteia. 
            Prezentul regulament a fost aprobat de Biroul Federal la data de 
10.07.2018 şi intră în vigoare de la aceasta data. 

Începând cu această dată se abrogă regulamentul anterior precum şi orice alte 
dispoziţii contrare. 

Anexele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 si 10 fac parte integrantă din prezentul 
regulament. 
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                                                                                 MODEL 
                                        Anexa nr. 1 

 
 
 
 
 
 
                        CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ 
    Nr………………. 
       Încheiat astăzi............................... 
 
      Înregistrat la Federaţia Română de Rugby 
      Nr.....................din..................................... 
 
 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
1.1. Clubul .................................................................................... cu sediul în 
......................................................str......................................................nr.................
... 
sectorul/judeţul......................................., înregistrat în Registrul persoanelor juridice 
prin Sentinţa civilă nr..................................... din........................, reprezentat de 
..............................................., având funcţia de................................, pe de o parte, şi 
 
1.2. Dl......................................................................, născut la data de........................., 
în localitatea ................................................, 
sectorul/judeţul........................................, 
fiul lui......................................şi al................................, cu domiciliul în 
............................................., str........................................................ nr........., 
bloc......., 
scara............., etaj........, ap........., sectorul/judeţul..................................., posesorul 
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buletinului/cărţii de identitate seria............, nr................................., eliberat de 
........................................., la data de...................., cod numeric personal 
..................................................., în calitate de jucător de rugby profesionist, pe de altă 
parte, 
au convenit să încheie prezentul contract individual de muncă, cu respectarea 
următoarelor clauze: 
 

II. DURATA CONTRACTULUI 
2.1. Prezentul contract se încheie pe o durată de..................................., începând din 
ziua de.................................. şi până în ziua de ................................... 
 

III. OBIECTUL CONTRACTULUI 
3.1. Obiectul contractului îl reprezintă drepturile şi obligaţiile corelative asumate de părţi în 
activitatea de pregătire şi participare a jucătorului de rugby în competiţiile organizate de 
club şi F.R.R. 

IV. DREPTURILE JUCĂTORULUI 
4.1. Pentru activitatea pe linie sportivă depusă de jucător în cadrul clubului, sportivul va 
primi un salariu şi alte beneficii specificate în anexa 1 la contract, care vor fi plătite de club 
în cuantumul şi la termenele stabilite şi prevăzute în acesta 
4.2. Jucătorul va avea dreptul la minimum 20 zile de concediu anual, care se vor efectua 
în afara sezonului oficial al antrenamentelor din presezon sau în afara perioadelor în care 
echipa sa de club este angrenată într-o competiţie, indiferent de natura acesteia. 
 

V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
5.1. Îndatoririle şi obligaţiile jucătorului 
5.1.1. Jucătorul se va antrena şi va juca rugby numai pentru club, cu excepţia cazului în 
care este convocat de FRR pentru una din echipele naţionale, în vederea pregătirii şi 
disputării unor jocuri internaţionale. 
5.1.2. Jucătorul se va pregăti şi va participa la toate antrenamentele şi jocurile de 
pregătire şi oficiale la orele şi în locurile stabilite de club, cu excepţia situaţiilor în care nu 
poate fi prezent datorită îmbolnăvirii, accidentării sau convocării sale la echipele naţionale. 
5.1.3. Jucătorul trebuie să participe la antrenamentele programate pentru dezvoltarea 
tehnicilor şi tacticilor de joc şi a condiţiei sale fizice şi să joace pentru echipa clubului său. 
5.1.4. Jucătorul trebuie să respecte statutul şi regulamentele clubului şi ale FRR, cât şi 
legislaţia sportivă, în general. Pentru păstrarea bunului nume şi a reputaţiei clubului şi a 
FRR, jucătorul va avea un mod de comportare corect şi civilizat, atât pe teren, cât şi în 
afara acestuia, iar clubul poate iniţia orice acţiune disciplinară contra jucătorului, conform 
regulamentelor în vigoare. 
5.1.5. În cazul în care jucătorul se îmbolnăveşte sau are o altă formă de incapacitate, el va 
comunica această situaţie oficialilor clubului desemnaţi în acest scop. 
 În aceste situaţii, jucătorul are obligaţia să se supună, imediat, examenelor şi 
testelor medicale solicitate şi dispuse de club şi va accepta orice tratament prescris de 
medic pentru recuperarea sa.  
5.1.6. Jucătorul poate face declaraţii mass-mediei, exceptând cazurile în care acestea aduc 
prejudicii imaginii clubului şi FRR, oficialilor sau sponsorilor acestora, sunt legate de 
condiţiile de desfăşurare a activităţii jucătorilor sau a altor angajaţi din cadrul clubului sau 
se referă la neînţelegeri între jucător şi reprezentanţii clubului. 
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 Jucătorul trebuie să informeze pe reprezentanţii clubului asupra conţinutului 
interviurilor sau comentariilor pe care le-a făcut, cât mai curând după producerea lor. 
 La apariţiile televizate, jucătorul va purta ţinuta clubului sau echipamentul de 
antrenament cu însemnele clubului şi ale sponsorilor acestuia, cu excepţia cazurilor 
convenite anterior cu reprezentantul oficial al clubului. 
 Jucătorul nu va publica nici un material scris şi nu va acorda nici un interviu mass-
mediei privind aspectele legate de club, ceilalţi jucători ori alţi reprezentanţi sau de 
activitatea sa, care ar putea dăuna bunului renume al clubului sau jocului de rugby.  
5.1.7. În perioada contractului, jucătorul va purta articolele de îmbrăcăminte şi va folosi 
echipamentul de joc pe care i le-a pus la dispoziţie clubul, pe şi în afara terenului când 
joacă pentru club, în timpul antrenamentelor şi a deplasărilor pe care le efectuează cu 
echipa sau când participă la unele evenimente ale clubului.  
5.1.8. Pe timpul contractului, jucătorul nu se va implica, el sau împreună cu alţi jucători în 
nici o activitate de publicitate sau promoţională şi nu va susţine nici un produs sau serviciu 
care are legătură cu calitatea sa în club sau care face referire la echipă sau la 
reprezentarea oricărei persoane care poartă sau foloseşte echipamentul de joc sau 
îmbrăcămintea clubului, decât cu aprobarea prealabilă scrisă a reprezentantului oficial al 
clubului. 
5.1.9. Jucătorul va purta protecţia dentară tot timpul în care joacă meciuri oficiale sau 
amicale sau se antrenează pentru club. 
5.1.10. Jucătorul nu va face niciodată publice informaţii confidenţiale despre club (în 
timpul contractului sau după terminarea acestuia), decât cu respectarea cadrului legal. 
5.1.11. Pe perioada contractului, jucătorului îi este interzis să facă pariuri legate de jocurile 
de rugby, în scopul obţinerii unor avantaje financiare. 
5.1.12. Jucătorul garantează că la data încheierii acestui contract nu a încheiat nici un 
contract sau angajament şi nici nu a ajuns la nici o altă înţelegere cu alte persoane şi 
cluburi în legătură cu jocul de rugby. 
5.1.13. Pentru îndeplinirea obligaţiilor sale, jucătorul: 

- se va pregăti pentru menţinerea condiţiei fizice; 
- îşi va menţine forma şi va avea grijă de starea lui de sănătate; 
- nu se va implica în altă ramură sportivă fără acordul reprezentantului oficial al 

clubului; 
- nu va purta decât îmbrăcămintea sau echipamentul stabilit de club; 
- va urma indicaţiile date de club, inclusiv cele în legătură cu mijloacele de 

transport şi cazare; 
- nu va consuma produse alcoolice, droguri sau substanţe interzise, care ar putea 

avea efecte negative asupra performanţei sau comportamentului său; 
- va răspunde pentru prejudiciile materiale şi financiare aduse clubului din vina sa. 

5.2. Îndatoririle şi obligaţiile clubului 
5.2.1. După încheierea contractului, clubul va lua toate măsurile pentru a legitima şi 
licenţia jucătorul, conform regulamentelor FRR în vigoare în momentul respectiv. 
5.2.2. Clubul va plăti jucătorului salariul şi va oferi toate avantajele stabilite de comun 
acord în anexa 1 la prezentul contract în cuantumul şi la datele prevăzute. 
 De asemenea, clubul trebuie să achite, la termen, impozitele şi obligaţiile stabilite 
de lege în legătură cu sumele plătite jucătorului. 
5.2.3. Clubul va achita toate cheltuielile medicale necesare făcute de jucător pe perioada 
contractului, privind orice accidentare a acestuia în timpul jocurilor (oficiale sau amicale) 
sau a antrenamentelor pentru clubul său, avizate de medicul clubului. 
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În cazul îmbolnăvirii jucătorului, clubul va lua imediat măsuri pentru efectuarea 
tratamentului prescris şi va asigura ca acest tratament să se facă. Clubul unde este 
legitimat jucătorul nu va suporta cheltuielile dentare pentru accidentări care au loc dacă 
jucătorul nu poartă protecţie dentară şi nici cheltuielile pentru accidente survenite în 
timpul unui joc sau antrenament, dacă sportivul nu dispută acestea pentru acest club. 
5.2.4. Plata salariului va include şi perioadele în care acesta este bolnav sau în 
incapacitate. 
5.2.5. Clubul va pune la dispoziţia jucătorului statutele şi regulamentele FRR şi pe cele ale 
clubului, ca şi toate modificările aduse acestora ulterior. 
5.2.6. Clubul va asigura jucătorului condiţii de pregătire corespunzătoare conform 
obiectivelor propuse (antrenori şi alţi specialişti de înaltă calificare, terenuri şi săli de 
antrenament şi pregătire de joc, echipament adecvat de antrenament, competiţie şi, dacă 
este cazul, de reprezentare, mijloacele necesare participării în competiţii, servicii medicale, 
de recuperare şi de terapeutică sportivă). 
5.2.7. Clubul va pune jucătorul la dispoziţia FRR, în cazul în care este selecţionat la 
reprezentativele naţionale pentru stagiile de pregătire şi jocuri internaţionale. 
5.2.8. Clubul este obligat să încheie pentru jucător o poliţă de asigurare pentru deces, 
invaliditate, intervenţii chirurgicale, spitalizare şi incapacitate temporară şi alte cauze din 
accidente la jocurile oficiale, de pregătire şi antrenamente., cel puţin la nivelul minim 
prevăzut în regulamentele FRR. 
5.2.9. Clubul are obligaţia de a primi, analiza şi a soluţiona, în conformitate cu prevederile 
legislaţiei în vigoare, toate memoriile, cererile, sesizările sau reclamaţiile jucătorului legate 
de statutul sau/şi de prevederile contractului. 
 

VI. MODIFICAREA CONTRACTULUI 
6.1. Modificarea, completarea şi revocarea unor clauze prevăzute de prezentul contract 
produc efecte numai cu acordul dat în scris de cele două părţi, prin act adiţional la 
prezentul contract. 
 

VII. CLAUZE DE REZILIERE (sa cuprinda prevederi privind motivele 
rezilierii si cuantumul despagubirilor solicitate ). 
7.1. În caz de reziliere unilaterală a contractului, părţile se obligă la următoarele: 
 a) Jucătorul 
      ..................................................................................................................... 
 b) Clubul 
      ………………………………………………………………………………………. 
 

VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
8. Prezentul contract încetează: 
8.1. La expirarea termenului pentru care s-a încheiat. 
8.2. Prin acordul scris al părţilor. 
8.3. Din iniţiativa clubului. 
8.4. Din iniţiativa jucătorului. 
8.5. În alte cazuri prevăzute de lege. 
8.6. Pentru cazurile prevăzute la pct. 8.3 şi 8.4., cu un preaviz de 15 zile calendaristice. 
 

IX. LITIGII 
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9.1. Părţile se obligă să nu defere nici un litigiu instanţelor judecătoreşti, decât după 
epuizarea tuturor mijloacelor instanţelor de jurisdicţie sportivă de ramură. 
 

X. CLAUZE FINALE 
10.1. Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală 
dintre aceştia, anterioară sau ulterioară încheierii lui. 
 
Prezentul contract sportiv a fost încheiat în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare 
parte, iar unul s-au depus şi înregistrat la FRR. 
 
 

CLUBUL SPORTIV     SPORTIVUL 
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ANEXA 1 

  LA CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ NR………….. DIN …………… 
 
 
1. Durata 
 
1.1. Contractul individual de muncă începe la ............................ şi se termină 

la.................... 
 

2. Remunerarea 
 
2.1.a. Salariul de bază lunar brut ................. RON 
 
2.1.b. Salariul va fi plătit lunar în data de .................................. sau 
                                       de 2 ori pe lună la............................. şi la ........................... 
 
2.2. Indemnizaţii de joc în valoare de ............................. RON 
 
2.3. Primă de realizare a obiectivului sportiv în valoare de ............................ RON 
 
2.4. Drepturi din publicitate în valoare de ....................... RON 
 
2.5. Alte indemnizaţii, premii etc. în valoare de ..................................... RON 
 
2.6. Avantaje eventuale în natură (maşină, masă, transport ş.a.) ………………………….. 
 
2.6.1. Punerea la dispoziţie a unei locuinţe (tip) şi condiţiile privind suportarea cheltuielilor 
total sau parţial de club sau jucător. 
 
 
 
 
 
 
 
Semnătura clubului      Semnătura jucătorului 
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             MODEL 
         Anexa nr. 2 
 
                

      CERERE 
               pentru acordarea licenţei de jucător profesionist junior sau profesionist 
 
 
       Nr…………data………………. 
       la care s-a înregistrat în evidenţa 
       clubului 
......................................................... 
 
Clubul……………………………………………. 
 
  Către, 
    FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE RUGBY 
 
Subsemnatul ……………………………………., în calitate de*………………………………….. 
la clubul ……………………………………………………., vă rog să acordaţi licenţa de jucător 
(jucătoare) profesionist(ă) junior/profesionist (ă) pentru**……………………………………… 
legitimat (ă) la clubul nostru ………………………………………………….., născut (ă) la data 
de................................în  localitatea...............................................,având CNP 
................................ 
  
Menţionăm că jucătorul/jucătoarea în cauză îndeplineşte condiţiile regulamentare pentru 
acordarea licenţei şi anexăm la prezenta următoarele documente: 
 - carnetul de legitimare nr..............................., eliberat la data de 
.........................................; 
 - avizul medical din care rezultă că jucătorul/jucătoarea este apt (ă) pentru 
practicarea  
   rugbyului la orice nivel, înscris în carnetul de legitimare sau într-un document 
eliberat de 
   unitatea medico-sportivă autorizată; 
 - contractul individual de muncă/convenţia civilă încheiat (ă) cu clubul; 
 - dovada achitării taxei de licenţă. 
 
 
 
       Numele, prenumele şi funcţia  
       reprezentantului clubului 
 
        
       Semnătura 
 
       Ştampila 
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*) Se va menţiona funcţia reprezentantului clubului 
**) Se trece numele şi prenumele jucătorului/jucătoarei 
Dacă cererea se face pentru mai mulţi jucători, se va anexa tabelul nominal al acestora, în 
care se vor menţiona toate datele necesare, semnat de reprezentantul clubului şi cu 
ştampila clubului. 
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                         MODEL 

                                                                                                    Anexa nr. 3 
          
 
 
 
 

         LICENŢA DE JUCĂTOR PROFESIONIST 
 
 
 
Forul emitent: Federaţia Română de Rugby 
Numărul licenţei şi data acordării: …………………………………………………………….. 
 
 
Se acordă licenţa de jucător de rugby profesionist junior/profesionist jucătorului 
(jucătoarei) …………………………………………., născut(ă) la  data de ...................................., 
în localitatea....................................................., având carnetul de legitimare nr. 
...................../........................din data de ......................... şi CNP 
....................................................................... 
 
Funcţia reprezentantului FRR: …………………………………….. 
Numele:……………………………………. 
Semnătura        Ştampila 
 
 
 
Se reînnoieşte licenţa: 
 
La data de …………………. LS   La data de …………………….. LS 

La data de …………………. LS   La data de …………………….. LS 

La data de …………………. LS   La data de …………………….. LS 

La data de …………………. LS   La data de …………………….. LS 

La data de …………………. LS   La data de …………………….. LS 
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         MODEL               
           
       Anexa nr. 4 

 
 

 

    CONTRACT  DE  TRANSFER 
                  Nr ………………………….. 
    Încheiat azi ……………………… 

    la ……………………………………. 
 

           Înregistrat la Federaţia Română de Rugby 

           Sub nr…………….din……………………… 

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

1.1. Clubul (care cedează jucătorul)………………………………..cu sediul în……………………… 

str…………………………………..nr…………., sectorul/judeţul………………………..înregistrat în 

Registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr………………. din ……………………………… 

reprezentat de ……………………….., având funcţia de ……………………., pe de o parte, şi 
 

1.2. Clubul (care primeşte jucătorul) ………………………………cu sediul în……………………… 

str…………………………………..nr…………., sectorul/judeţul………………………..înregistrat în 

Registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr………………. din ……………………………… 

reprezentat de ……………………………., având funcţia de ……………………., pe de altă parte, 
au convenit să încheie prezentul contract de transfer, cu respectarea următoarelor clauze: 
 

II. DURATA CONTRACTULUI 
2.1. Prezentul contract s-a încheiat: 

a) Temporar, pe o durată de ……………………, începând din ziua de ………………….. şi 
până în ziua de …………………….., sau 

b) Definitiv 

 

III. OBIECTUL CONTRACTULUI 
3.1.Obiectul contractului îl constituie transferul jucătorului ……………………………………………  
născut la data de …………………, în localitatea ……………………………..  
sectorul/judeţul…………………………….,fiul lui …………………. şi al …………………….., cu 
domiciliul în ……………………………………., 
str. ………………………………………….., nr. …….., bloc ………….., scara ……, etaj ……, 
ap………., sectorul/judeţul ………………… posesorul buletinului/cărţii de identitate seria ……, 
nr ……………………..,eliberat de ………………………, la data de…………………, cod numeric 
personal………………………………………….., 
de la Clubul …………………………………………, la Clubul …………………………………. 
 

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
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4.1. Clubul …………………………………………, în calitate de parte care primeşte jucătorul, se 
obligă să achite clubului …………………………………………, în calitate de parte care cedează 
jucătorul, următoarele: 
 a) indemnizaţie de selecţie/formare, în cuantum de ......................... lei; 
 b) indemnizaţia de promovare, în cuantum de .......................... lei; 
 c) alte condiţii 
.............................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
4.2. Plata indemnizaţiilor de la art. 4.1. se va face în conformitate cu prevederile 
Regulamentului privind statutul şi transferul jucătorului de rugby, astfel: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

4.3. Clubul …………………………………….., în calitate de parte care cedează jucătorul, se 
obligă să-l pună la dispoziţia clubului ………………………………….., în calitate de parte care 
primeşte jucătorul: 

a) Temporar, de la data de ……………….. până la data de ………………………, sau 

b) Definitiv 

 

4.4.  Clubul……………………………………., în calitate de parte care primeşte jucătorul, se 
obligă să achite Federaţiei Române de Rugby taxa de transfer. 
 

V. LITIGII 
5.1. Părţile se obligă să nu defere nici un litigiu instanţelor judecătoreşti decât după 
epuizarea tuturor mijloacelor instanţelor de jurisdicţie sportivă de ramură. 
 

VI. CLAUZE FINALE 

6.1. Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală 
dintre aceştia, anterioară sau ulterioară încheierii lui. 
 
 

Prezentul contract a fost încheiat în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, 
iar unul s-a depus şi înregistrat la FRR, în condiţiile legii. 
 
 
 
 CLUBUL SPORTIV     CLUBUL SPORTIV 

 

       
 

       SPORTIVUL 
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                                Anexa nr. 5 

 
 

   
 
 
 

TAXA DE TRANSFER INTERNAŢIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

           EURO 

   Nr. 
  Crt. 

 
        Jucător 

                   Club de destinaţie 
 

Divizia 1 Divizia 2 Divizia 3 Divizia 4 

I Internaţional     

I. 1 - Junior 4.000 3.000 2.000 2.000 

I. 2 - U21 5.000 4.000 3.000 2.000 

I. 3 - România A 7.000 6.000 3.000 2.000 

I. 4 - Echipa naţională 15.000 10.000 5.000 3.000 

II Club  

II. 1 - Junior 2.000 1.000 1.000 1.000 

II. 2 - Divizia A 2.000 1.000 1.000 1.000 

II. 3 - Divizia naţională 3.000 2.000 2.000 1.000 
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                                                                                     Anexa nr. 6 
                                       FORMULAR DE ATESTARE 
 
1. Jucătorul garantează şi este de acord că următoarele declaraţii sunt 
adevărate: 
 
a) Jucătorul a primit consiliere legală independentă de la un jurist calificat 
privind termenii şi efectul acordului scris cu federaţia [   ], la data de.... 
 
[ copie anexată]. În particular, jucătorul garantează şi este de acord că a 
înţeles efectul acordului scris în legătură cu indisponibilitatea sa pe perioada 
acordului sau prelungirii acestuia pentru selecţie şi participare la echipa 
naţională reprezentativă sau lotul naţional lărgit al nici unei alte federaţii 
pentru care este sau poate deveni eligibil conform Regulamentului legat de 
joc al IRB. 
 
b. Juristul calificat menţionat la paragraful a este [NUMELE] de la firma 
[DETALII FIRMA] (Consilier) 
 
2. Consilierul garantează şi este de acord că următoarele declaraţii sunt 
adevărate: 
 
a. Consilierul a dat sfaturile mentionate la 1(a). 
 
b. Exista în vigoare atunci când consilierul a dat sfaturile o poliţă de asigurare 
acoperind riscul de reclamaţie din partea jucătorului privind orice prejudicii ca 
urmare a sfaturilor primate. 
 
 
______________________    _________________________ 
Semnătura jucătorului     Semnătura consilierului 
 
Data 
Martor 
Functie 
Data 
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                                                                          Anexa nr. 7 
 
 
 
 
                                                          PARTEA A 
 
Federaţiile din emisfera nordică 
 
Canada, Anglia, Franţa, Irlanda, Italia, Japonia, Scoţia, USA, Ţara Galilor 
 
Federaţiile membre ale Asociaţiilor regionale 
FIRA-AER, ARFU, NAWIRA, CAR 
 
ANEXA ................., PARTEA B 
 
Meciuri şi turnee internaţionale din emisfera nordică 
 
Campionatul Six Nations sau alt turneu următor 
Cupa Europeană a Naţiunilor FIRA-AER 
Turneul 5 Nations din Asia 
Campionatul masculin seniori NAWIRA 
Alte meciuri sau turnee internaţionale ce se vor desfăşura în fereastraa din 
emisfera nordică, stabilite de Consiliu. 
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                                                                                                          Anexa nr. 8 
 

                   
                     CERERE  REVENIRE  IN  CAMPIONATUL  INTERN 
 

Către:  
Federaţia Română de Rugby 

 

                   Subsemnatul....................................................................................................... 

născut in anul ................ luna..................................ziua......din parintii............................... 

şi................................ in localitatea............................................. judeţul.............................. 

legitimat până in prezent la clubul (asociatia) sportiv(ă)..................................................... 

..................................................................din tara...................................................... vă rog 

a-mi aproba revenirea, la structura sportiva......................................................................... 

din localitatea.......................................................................................................pentru 

motivul....................................................................................................................................................

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

Anexez urmatoarele acte: 

a) Copie de pe buletin / CI; 

b) Dezlegarea de la clubul (asociaţia) sportiv(ă) la care am fost legitimat (din tara 

respectiva);  

c) Documente doveditoare de la clubul cedent ca nu exista datorii materiale si financiare. 

Menţionez ca am luat la cunostinţă de prevederile „Regulamentului privind statutul, legitimarea si 
transferul jucatorului de rugby” si răspund personal de exactitatea celor cuprinse in prezenta cerere pe 

care o semnez azi............................................................ 

      Semnatura................................................... 

 

Clubul (asociaţia) sportiv(ă)…………………………………………. susţine prezenta cerere de revenire in 

campionatul intern.. 
 

Preşedinte        Vicepresedinte 
 

…………………………      …………………     
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                                                                                      Anexa 9 
 

 
 
 

CERERE 
 

pentru acordarea autorizaţiei de sportiv de performanţă 
 
 

 
    Structura sportivă ............................................, CIS 
................................, vă rog să aprobaţi eliberarea autorizaţiei de sportiv de 
performanţă pentru sportivul ..................................., Carnet legitimare seria 
.......... nr. ........................ şi Contractul de activitate sportivă nr. 
.............../................. 
    Structura sportivă, .........................., ne asumăm întreaga răspundere cu 
privire la datele cuprinse în Contractul de activitate sportivă (CAS), în privinţa 
celorlalte documente care au stat la baza încheierii CAS-ului, precum şi a 
înscrisurilor anexate prezentei cereri, luând la cunoştinţă de pedeapsa 
prevăzută de Codul penal pentru infracţiunea de fals în declaraţii, sub 
semnătură privată. 
 
     
 
 
 
 
 
 
(Data/Funcţia/Semnătura) 
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                                                                                      Anexa 10 
 
 
 
 

AUTORIZAŢIE 
 

care atestă calitatea de sportiv de performanţă 
 
                      
 
 
 
      Sportivului: .......................................................în vederea încadrării 
veniturilor acestuia, obţinute în urma încheierii unui Contract de activitate 
sportivă, în categoria activităţilor independente. 
 
         
 
 
 
                       
  Preşedinte, 
                               
  ................ 

 


