
PREAMBUL

Î�n sensul prezentului regulament, termenii de mai jos au urma� torul î�nţeles:
1. Juca� tor: oricare juca� tor de fotbal legitimat regulamentar.
2. Fostul club: clubul pe care juca� torul î�l pa� ra� seşte (la care a fost legitimat anterior).
3. Noul club: clubul ca� ruia i se ala� tura�  juca� torul (la care pleaca�  juca� torul).
4. Clubul  cedent:  clubul  la  care  a fost  legitimat  anterior  juca� torul  şi  care este  de

acord cu transferul acestuia la un alt club (clubul cesionar).
5. Clubul cesionar: clubul la care se transfera�  juca� torul.
6. Jocuri oficiale/meciuri: meciurile jucate î�n cadrul fotbalului competiţional, cum ar

fi campionatele de seniori sau juniori, cupe sau alte competiţii organizate de AJF Va� lcea, mai
puţin jocurile amicale şi cele de selecţie.

7. Fotbalul competiţional: fotbalul asociaţie organizat sub egida AJF Va� lcea.
8. Perioada�  de transfer sau legitimare: perioada�  stabilita�  de Comitetul Executiv al

AJF Va� lcea pentru transferul juca� torilor de la un club la altul.
9. Î�nregistrare: operaţiunea de î�nscriere a contractului juca� torului şi/sau a acordului

de transfer î�n evidenţa AJF Va� lcea, urmata�  de î�nscrierea menţiunilor privind transferal sau
legitimarea  juca� torilor  la  noul  club  î�n  carnetele  de  legitimare  şi  î�n  fişele  personale  ale
juca� torilor. 

10. Data�  certa� : data calendaristica�  a î�nscrierii unui contract sau acord de transfer î�n
registrul electronic general de transferari al  AJF Va� lcea,  ce marcheaza�  momentul din care
existenţa  documentului  î�n  cauza�  nu  mai  poate  fi  contestata� .  Î�nscrierea  de  data�  certa�  nu
produce efecte sub aspectul transferului sau legitima� rii.

11. An competiţional: perioada�  cuprinsa�  î�ntre data de 1 iulie a anului î�n curs şi data de
30 iunie a anului urma� tor.

12. Sezon  competit:ional:  perioada�  care  î�ncepe  de  la  data  primului  joc  oficial
programat  dupa�  data  de  1  iulie  s: i  se  termina�  cu  data  ultimului  joc  oficial  din  anul
competit:ional respectiv.

13. For (organizator - competent): AJF Va� lcea.
14. Servicii  de specialitate:  Comisia de Competitii  a AJF Va� lcea care are atribuţii  î�n

domeniul  legitima� rii,  transferului  juca� torilor,  î�nregistra� rii  contractelor,  acorda� rii  licenţelor
de juca� tori profesionişti şi a vizelor anuale. 

15. Contract: contract individual de munca�  sau contract de activitate sportiva.
16. Comisia competenta� : Comisia pentru statutul juca� torului/Comisia de Recurs din

cadrul AJF Va� lcea.
17. CSJ: Comisia pentru statutul juca� torului din cadrul AJF Va� lcea.
18. ROAF: Regulamentul de organizare a activita� t:ii fotbalistice.
19. Perioada junioratului: perioada�  care se termina�  la data de 30 iunie a anului î�n care

un juca� tor î�mplineşte va� rsta de 19 ani.
20. Tert:a�  parte: orice alta�  persoana�  fizica�  sau juridica� ,  alta deca� t  cele doua�  cluburi

care  transfera�  un juca� tor  de  la  unul  la  cela� lalt,  sau orice  alt  club la  care  juca� torul  a  fost
legitimat î�n trecut.
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Articolul 1 - Statutul jucătorilor

1. Juca� torii  de  fotbal  legitimaţi  la  structuri  sportiva�  afiliate  la  A.J.F.  Va� lcea  pot  avea

urma� torul statut:

a) amatori 

b) profesionisti: jucatorul care are î�ncheiat un contract scris cu un club şi este pla� tit cu o

suma�  mai  mare  deca� t  cheltuielile  totale  ocazionate  de  activitatea  sa  efectiva� .  Toti

ceilalti jucatori sunt considerati amatori.

Articolul 2 - Redobândirea statutului de amator

1. Un  juca� tor  legitimat  ca  profesionist  nu  poate  fi  relegitimat  ca  amator  deca� t  dupa�

trecerea a cel puţin 30 de zile de la ultimul sa�u joc ca profesionist. 

2. Se  poate  reamatoriza,  cu  respectarea  dispoziţiilor  alin.  1  de  mai  sus,  juca� torul

profesionist  ca� ruia  i-a  î�ncetat  contractul  cu  clubul  la  care  este  legitimat  cu  titlu

definitiv.

3. Cererea se soluţioneaza�  de CSJ din cadrul AJF Va� lcea.

4. Clubul  la  care  juca� torul  a  fost  legitimat  ca  profesionist  nu  are  dreptul  la  nicio

compensaţie din partea clubului la care juca� torul a fost legitimat dupa�  redoba�ndirea

statutului de amator. Daca�  juca� torul redevine profesionist in termen de 24 de luni de

la  reamatorizare,  noul  sa�u  club  va  pla� ti  compensaţia  de  promovare,  conform

prevederilor prezentului regulament.

5. Daca�  exista�  dubii cu privire la faptul ca�  juca� torul reamatorizat evolueaza�  ca amator la

noul  sa�u  club,  fostul  club  poate  sesiza  CSJ  a  AJF  Va� lcea,  pentru  a  lua  ma� suri  î�n

consecinţa� . 

6. Un juca� tor care a redoba�ndit  statutul  de amator se poate legitima cu drept de joc

numai  la  un  alt  club  dintr-o  categorie  inferioara�  celui  la  care  a  fost  legitimat  ca

profesionist şi numai î�n perioadele de transfer.

7. Juca� torul care s-a legitimat î�n condiţiile ara� tate la alin. 6 se poate transfera ca amator

la un club dintr-o categorie superioara�  numai dupa�  trecerea unei perioade de minim

un an calendaristic.

8. Cluburile  fa� ra�  personalitate  juridica  pot  folosi  juca� tori  profesionisti  transferati

temporar,  numai pana la  data de 30.06.2020,  data pana�  la care î�s: i  pot  reglementa

situat:ia jurdica. Conditia pentru a putea evolua la aceste cluburi este ca, clubul cedent
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sa î�s: i onoreze pe perioada transferului temporar obligatiile financiare, materiale sau

de alta natura pe care s: i le-a asumat fata de juca� tor. 

Articolul 3 - Încetarea activităţii

1. Profesioniştii care î�şi termina�  cariera dupa�  expirarea contractelor lor şi amatorii care

î�şi î�nceteaza�  activitatea vor ra�ma�ne î�n evidenţele AJF Va� lcea ca legitimaţi la ultimul lor club

timp de 24 de luni, cu excepţia juca� torilor legitimaţi la cluburi cu activitate exclusiva�  la nivel

de juniori care se pot legitima la terminarea perioadei junioratului la un alt club fa� ra�  acordul

fostului club.

2. Aceasta�  perioada�  î�ncepe din ziua î�n care juca� torul a participat la ultimul joc oficial

pentru clubul sa�u.

3. Clubul la care s-a aflat legitimat un juca� tor profesionist care a î�ncetat activitatea dupa�

expirarea contractului sa�u nu va avea dreptul sa�  ceara�  nicio compensaţie de la acesta.

Articolul 4 – Legitimarea

1. Un juca� tor poate fi legitimat pentru a juca la un club ca profesionist sau ca amator.

Numai juca� torii  legitimaţi  au dreptul  sa�  participe la jocuri  oficiale  sau amicale.  Prin actul

legitima� rii juca� torul consimte sa�  se supuna�  statutului, regulamentelor, jurisdict:iei s: i deciziilor

FÎFA/UEFA/FRF/LPF/AJF Va� lcea. 

2. Daca�  un juca� tor, care nu a fost legitimat de forul competent, evolueaza�  î�ntr-un joc

oficial,  atunci  se  va  considera  ca�  el  a  jucat  neregulamentar.  Î�n  acest  caz,  se  vor  aplica

sancţiuni juca� torului şi clubului î�n conformitate cu regulamentul disciplinar.

3. Un juca� tor  poate  fi  legitimat  la  un singur  club  î�n  aceeaşi  perioada�  de  timp.  Prin

exceptie un juactor poate fi legitimat la un club de fotbal in sala in acelasi timp in care este

legitimat si la un club de fotbal

4. Î�ntr-un an competiţional  un juca� tor se poate legitima sau transfera la maxim trei

cluburi. Î�n timpul acestei perioade juca� torul are dreptul sa�  joace î�n meciuri oficiale pentru

numai doua�  cluburi. Exceptiile de la aceasta regula sunt urmatoarele:

- un juca� tor care este transferat la un club din Romania de lal un club apartinand

unei asociatii nat:ionale cu sezon competitional diferit fata de cel din Romania(adica

î�nceputul sezonului este iarna/primavara fat ade vara/toamna). Poate avea drept de

a juca î�n meciuri oficiale pentru al treilea club î�n respectivul sezon competitional cu

conditia sa î�s: i fi ndeplinit toate obligatiile contractuale fata de clubul anterior

-  un  juca� tor  are  dreptul  de  ajuca  î�n  meciuri  oficiale  pentru un al  treilea  club  î�n

respectivul sezon daca�  clubul la care este legitimat nu mai participa la competitii î�n
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timpul sezonului din diferite motive(retrageri din competit:ie,  dezafiliere, faliment,

excludere etc)

-  un juca� tor  al  carui  contract  a  fost  denuntat  unilateral  de  carte  administratorul

judiciar î�n  baza prevederilor legii  nr 85/2014 privind procedurile de prevenire a

insolventei s: i de insolventa are dreptul de a juca î�n meciuri oficiale pentru al treilea

club î�n respectivul sezon.

5.  Prevederile referitoare la perioadele de legitimare, precum şi la durata minima�  a

unui contract trebuie sa�  fie, de asemenea, respectate. Statutul unui juca� tor se stabileşte de

AJF  Va� lcea,  cu  prilejul  legitima� rii,  transferului  sau  acorda� rii  vizei  anuale,  î�n  funcţie  de

raporturile existente î�ntre juca� tor şi clubul la care este legitimat.

6. Pentru a fi legitimaţi pentru prima data�  juca� torii şi/ sau juca� toarele trebuie:

a) sa�  aiba�  va� rsta minima�  de 5 ani î�mpliniţi;

b) sa  posede  aviz  medical  eliberat  de  unitatea  medico  sportiva  competenta  din  care

rezulta ca este apt pentru practicarea fotbalului

c) sa�  nu mai fi fost legitimat anterior la niciun club afiliat la FRF, AJF sau la alta�  federaţie/

asociat:ie naţionala�  de fotbal.

7. Legitimarea pentru prima data�  a unui juca� tor se poate efectua î�n tot cursul anului.

8. Î�n cazul î�n care un juca� tor semneaza�  doua�  sau mai multe cereri de legitimare, ra�ma�ne

valabila�  cererea  cu  cea  mai  veche  data�  de  î�nregistrare  la  forul  competent  sa�  efectueze

legitimarea, iar cealalta�  cerere se anuleaza� , urma�nd ca persoanele vinovate sa�  fie sancţionate

potrivit prevederilor prezentului regulament. 

9. Legitimarea juca� torilor se efectueaza�  de Comisia de Competitii a AJF Va� lcea, pe baza

urma� toarelor documente: 

a) cerere de legitimare, completata�  şi semnata�  de juca� tor, precum şi de reprezentantul

legal al clubului la care se legitimeaza� , purta�nd ştampila acestuia;

b) avizul  medical,  consemnat  intr-un  document  separat  sau pe  cererea  de  legitimare

eliberata de unitatea medico-sportiva din care rezulta ca jucatorul este apt sa practice

jocul de fotbal. Avizul medical va purta parafa medicului si stampila unitatii medicale

respective

c) î�ncuviinţarea scrisa�  data�  de unul dintre pa� rinţi, pentru minorii sub 15 ani, certificata� ,

prin  semna� tura�   certificata  de  presedintele  AJF  sau  de  pres:edintele  clubului  care

solicita legitimarea;

d) cartea  de  identitate  î�n  original  sau  copie  sau,  numai  pentru  minorii  sub  14  ani,

certificatul de naştere, î�n original ori copie;

e) doua�  fotografii identice şi recent fa� cute;
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f) chitanţa de plata�  a taxei de legitimare;

g) î�n cazul î�n care juca� torul care solicita legitimarea nu are domiciliul î�n judetul Valcea,

este obligatorie prezentarea unei adeverinte din partea asociatiei judetene a judetului

î�n care are domiciliul prin care sa ateste ca juca� torul nu a fost legitimat la nici o echipa

din judetul respectiv

10. Comisia  de  Competitii  î�ntocmeste  fişa  personala�  a  juca� torului  şi  elibereaza�

carnetul de legitimare.  Aceste documente se completeaza�  cu pix cu pasta� ,  î�nscrierile fiind

fa� cute cu litere majuscule.

11. Fişa personala�  a juca� torului, constituie documentul oficial î�n care se consemneaza�

situaţia legitima�rii/transferurilor unui juca� tor şi care se pa� streaza�  î�n evidenţa forului care a

efectuat  legitimarea/transferul.  Î�n  cazul  î�n  care  juca� torul  se  transfera�  la  un  club  care

activeaza�  î�n competiţiile organizate de un alt for, la cererea scrisa�  a noului club, se elibereaza�

fişa  personala�  a  juca� torului  î�n  cauza� ,  ea  fiind  preluata�  î�n  evidenţa�  de  forul  care  deţine

competenţa organiza� rii competiţiei respective. Fişa personala�  se elibereaza�  reprezentantului

clubului  pe  baza  prezenta� rii  documentelor  de  transfer  şi  a  delegaţiei  emisa�  de  clubul

respectiv, urma�nd a fi depusa�  la noul for î�n termen de maxim 48 de ore de la data prelua� rii, î�n

caz contrar urma�nd sa�  se aplice sancţiuni oficialului aflat î�n culpa� .

12. Este interzisa�  î�ntocmirea unor fişe personale -  duplicat,  pe baza î�nscrierilor din

carnetele de legitimare.

13. Î�n caz de pierdere a carnetului de legitimare, Comisia de Competitii poate elibera o

legitimaţie-duplicat,  pe baza î�nscrierilor din fişa personala�  a sportivului  şi a urma� toarelor

documente: 

a) cererea de eliberare a duplicatului, î�ntocmita�  de delegatul clubului sau de juca� torul î�n

cauza� ;

b) chitanţa de plata�  a taxei pentru eliberarea duplicatului;

c) doua fotografii identice şi recent fa� cute.

14. Î�n  situaţia  î�n  care  î�nscrierile  din  carnetul  de  legitimare  sunt  inexacte,  prezinta�

ştersa� turi, modifica� ri, ada�ugiri, carnetul este deteriorat sau rubricile sale au fost completate

î�n î�ntregime ori daca�  juca� torul î�n cauza�  a devenit senior,  se va proceda la preschimbarea

carnetului. Pentru preschimbarea carnetului sunt necesare urma� toarele documente:

a) cererea de preschimbare a carnetului, respectiv hota� ra� rea comisiei competente care

justifica�  preschimbarea;

b) dovada achita� rii costului carnetului;

c) doua�  fotografii identice şi recent fa� cute;

d) cartea de identitate sau certificatul de naştere (numai pentru juca� torii sub 14 ani).
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15. La terminarea perioadei junioratului carnetele de legitimare ale juca� torilor juniori

se preschimba�  cu noi carnete ce vor avea fotografii recente.

16. Orice  ştersa� turi,  ada�ugiri,  corecturi  sau  modifica� ri  constatate  î�n  cererile  şi  î�n

carnetele  de  legitimare  ori  fişele  personale  ale  juca� torilor,  atrag  respingerea  cererii  de

legitimare, respective anularea carnetului de legitimare, precum şi sancţionarea persoanelor

vinovate, potrivit prevederilor prezentului regulament.

17. Se  asimileaza�  juca� torilor  nou-legitimaţi  şi  au  dreptul  sa�  solicite  legitimarea  la

oricare  club  afiliat  la  AJF  Va� lcea  î�n  tot  cursul  anului cu  execptia  ultimelor  6  etape  din

campionatul respectiv, inclusiv jocurile din play off si play out  :

a) juca� torii  amatori  sau profesionişti  care nu au participat efectiv la niciun joc oficial

timp de 24 de luni, interval î�n care vor continua sa�  figureze ca legitimaţi la ultimul lor

club;

b) jucatorii amatori sau profesionisti legitimati la cluburile care au fost dezafiliate de la

FRF, LPF sau AJF ca urmare a neinscrierii, a retragerii, a excluderii din competitii sau a

dizolvarii acestora si au facut dovada rezilierii unilaterale a contractului in conditii

regulamentare

c) jucatorii  ale  caror  contracte  au fost  denuntate unilateral  de  catre  administratorul

judiciar  in  baza  prevederilor  legii  nr  85/2014  cu  conditia  ca  juca� torul  sa  nu  fi

contestat decizia de denuntare unilaterala cu privire la ma�sura incetarii contractului.

Dovada indeplinirii conditiei anterior amintite se face pe baza unei declaratii notariale

a  jucatorului  la  care  se  anexeaza  s: i  decizia  de  denuntare  unilaterala  a

administratorului. 

18. Termenul de 24 de luni, ara� tat la alin.17, se socoteşte astfel:

a) de la data legitima�rii, î�n cazul î�n care juca� torul nu a participat la niciun joc oficial;

b) de la data ultimului joc oficial susţinut de juca� tor î�n echipa la care a fost legitimat,

aceasta  î�nsemna�nd  participarea  efectiva�  la  joc  şi  nu  numai  simpla  î�nscriere  a

juca� torului î�n raportul de arbitraj;

c) î�n cazul î�n care juca� torul respectiv a fost suspendat ca urmare a unor abateri sa� va� rs: ite

î�n ultimul joc disputat, termenul se calculeaza�  de la data î�nceta� rii sancţiunii.

19.  Legitimarea  unui  jucator  amator  la  un  club  poate  inceta  daca  jucatorul

formuleaza o cerere in acest sens la comisia jurisdictionala a forului competent

in perioada 15.08.2019 – 22.08.2019 pentru sezonul 2019-2020 in conditiile

legii si ale art 4. Legitimarea la un club a unui jucator amator poate inceta si î�n

timpul sezonului competitional doar î�n situat:ia î�n care obtine acordul clubului

Pagina 6



la care este legitimat. Aces:ti juca� tori pot solicita legitimarea la un alt club î�n

perioadele de transfer stabilite de AJF, FRF sau LPF dupa�  caz.

20. Î�n situat:ia cluburilor retrase sau excluse din competit:ie, juca� torii amatori

pot solicita legitimarea conform art 4 alin 17, litera b la orice alt club î�n tot

cursul anului cu except:ia ultimelor 6 etape de campionat î�n situat:ia î�n care fac

dovada ca au obt:inut incetarea legitimarii î�n conditiile regulamentare.

21. Î�n cazul juca� torilor amatori se aplica urmatoarele dispozitii:

a) un juca� tor amator care a participat efectiv la mai put:in de 25% din jocurile

oficiale disputate de echipa la acre este legitimat î�ntr-un an competitional are

dreptul  sa  solicite  comisiei  competente  legitimarea  sa  la  un  alt  club  fa� ra�

acordul  clubului  la  care  este legitimat.  Î�n  cazul  î�n  care  cererea este admisa

printr-o hota� ra� re definitiva, juca� torul î�n cauza poate fi legitimat ca amator la un

alt club. Î�n cazul î�n acre juca� torul legitimat la un alt club dobandeste î�n termen

de  3  ani  statutul  de  profesionist,  sunt  aplicate  î�n  mod  corespunza� tor

dispozitiile regulamentare privind compensatia de formare.

b) juca� torii amatori seniori s:i juca� torii amatori juniori cu va� rsta de pana la 7

ani  au  dreptul  de  a  solicita  comisiei  competente  incetarea  legitimarii  fa� ra�

acordul clubului la care sunt legitimati s: i legitimarea la un alt club.

C) juca� torii juniori cu va� rsta cuprinsa�  intre 7 s: i 16 ani au dreptul de a solicita

comisiei  competente  incetarea  legitimarii  fa� ra�  acordul  clubului  la  care  sunt

legitimati s: i legitimarea lor la alt club.

Juca� torii  juniori cu va� rsta intre 7 s: i 10 ani impliniti aflati î�n aceasta situat:ie

sunt  obligat:i  sa  achite  fostului  club  suma  de  400  lei  pentru  fiecare  an

competitional î�n care au fost legitimati la clubul respectiv.

Juca� torii juniori cu va� rsta peste ani s: i pana la 16 ani aflati î�n aceasta situat:ie

sunt  obligat:i  sa  achite  fostului  club  suma  de  700  lei  pentru  fiecare  an

competional î�n care au fost legitimati la clubul respectiv. 

Î�n  cazul  perioadelor  mai  mici  de  1  an  competitional  se  va  achita  o  suma

proportionala cu perioada aferenta.

Î�n cazul î�n care cererea este admisa printr-o hota� ra� re definitiva, juca� torul î�n

cauza poate fi legitimat ca amator la un alt club doar dupa�  ce va face dovada

achitarii sumelor prevazute î�n decizia comisiei competente. 

22. Cererile prevazute la aliniatul 21 se solutioneaza de CSJ a AJF cu aplicarea

urmatoarelor reguli:
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- pentru cazurile aratate la litera a cererea poate fi  introdusa numai intre 2

editii ale campionatului

- pentru cazurile aratate la litera b s: i c pentru anul competitional 2019-2020,

cererile pot fi introduse doar î�n perioada 12.08.2019-22.08.2019, urma�nd ca

î�naintea fiecarui an competitional, AJF Valcea sa comunice perioada î�n care se

pot formula cererile

- legitimarea la alte cluburi a juca� torilor aflati î�n situatiile aratate mai sus se

poate  face  numai î�n  perioadele  de transfer  pe baza hotararilor  definitive  s: i

irevocabile ale comisiilor competente.

Articolul 5 - Drepturile şi obligaţiile jucătorilor

1. Principalele drepturi ale juca� torilor amatori sunt:

a) sa�  li  se  asigure  de  clubul  la  care  sunt  legitimaţi  condiţiile  materiale,  tehnice,

organizatorice şi de asistenţa�  medicala�  (inclusiv prim-ajutor), refacere şi recuperare,

adecvate pentru antrenamente s: i jocuri oficiale/amicale;

b) sa�  beneficieze de un proces de select:ie s:i  instruire s:tiint:ific  fundamentat,  bazat pe

nediscriminare, egalitate de tratament s: i s:anse.

2. Principalele obligaţii ale juca� torilor amatori sunt:

c) sa�  respecte programul de prega� tire stabilit de conducerea clubului;

d) sa�  participe la jocurile oficiale şi amicale ale echipei la care sunt legitimaţi, î�n funcţie

de valoarea, prega� tirea şi forma lor sportiva� , precum şi de necesita� t:ile clubului;

e) sa�  respecte prevederile statutului FRF, LPF, AJF Va� lcea, al clubului, precum şi celelalte

regulamente  şi  norme  ori  hota� ra� ri  FRF,  LPF,  AJF  Va� lcea,  precum  şi  cerinţele

regulamentului intern al clubului la care sunt legitimaţi;

f) sa�  se  comporte  fair-play  şi  sa�  respecte  prevederile  statutelor  s: i  regulamentelor

adoptate de FÎFA/UEFA, FRF si AJF Va� lcea.

3. Juca� torii profesionişti au, î�n afara drepturilor preva� zute pentru amatori, urma� toarele

drepturi:

a) sa�  î�ncheie cu un club afiliat la AJF Va� lcea un contract individual de munca� , respectiv un

contract de activitate sportiva, conform legislaţiei î�n vigoare;

b) sa�  li  se  pla� teasca�  salariul  sau  onorariul  cuvenit,  precum  şi  primele,  sporurile,

indemnizaţiile şi alte drepturi ba�neşti convenite de pa� rţi prin contractul de munca�  sau

contractul de activitate sportiva şi sa�  beneficieze de drepturile materiale preva�zute î�n

contractele respective;
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c) sa�  li  se  asigure  stabilitate  contractuala� ,  contractul  neputa�nd  sa�  î�nceteze  sau sa�  se

modifice deca� t î�n cazurile şi î�n condiţiile preva� zute de prezentul regulament;

d) alte drepturi prevazute de regulamente

4.  Î�n afara obligaţiilor pe care le au juca� torii  amatori,  juca� torii  profesionişti mai au

urma� toarele î�ndatoriri:

a) sa�  respecte clauzele contractului î�ncheiat cu un club;

b) sa�  faca�  eforturile  specifice  ocupaţiei  de juca� tor  profesionist,  la  nivelul  prega� tirii  şi

posibilita� ţilor  personale,  î�n  scopul  î�ndeplinirii  obiectivelor  de  instruire  şi  de

performant:a�  stabilite de club.

Articolul 6 - Obligaţiile cluburilor

Cluburile au urma� toarele obligaţii faţa�  de juca� torii legitimaţi, amatori sau profesionişti:

a) sa�  asigure  juca� torilor  condiţiile  materiale,  tehnice,  organizatorice,  de  asistenţa�

medicala� , refacere şi recuperare adecvate pentru antrenamente şi jocuri;

b) sa�  foloseasca�  un management coerent, modern s: i eficient, bazat pe metode s:tiint:ifice s: i

pe cooperarea permanenta�  cu juca� torii;

c) sa�  execute  cu  buna� -credinţa�  obligaţiile  contractuale  asumate  faţa�  de  juca� torii

profesionişti;

d) sa�  asigure stabilitate contractuala�  juca� torilor profesionişti.

e) altele asemenea, conform regulamentului intern al clubului.

Articolul 7 – Dreptul de joc

1. Juca� torii  amatori  sau profesionis:ti  au  dreptul  sa�  participe  la  meciuri  oficiale  sau

amicale pentru echipa unui club sau asociat:ii sportiva�  daca�  î�ndeplinesc, î�n mod cumulativ,

urma� toarele condit:ii:

a) sunt  legitimat:i  sau transferat:i  regulamentar  la  clubul  respectiv;  prin  legitimare  se

î�nt:elege  legitimarea  pentru  prima  data�  a  unui  juca� tor,  legitimarea  unui  juca� tor

asimilat ca nou legitimat sau legitimarea unui juca� tor ca� ruia i-a expirat contractul cu

fostul club î�naintea termina� rii perioadei de transfer;

b) au viza�  anuala� ,  aplicata�  pe carnetul de legitimare s: i fis:a personala� ,  acordata�  de AJF

Va� lcea;

c) au aviz medical acordat de o unitate medicala, î�nscris î�n carnetul de legitimare, prin

care se atesta�  ca�  juca� torul respectiv este apt sa�  practice jocul de fotbal. Prin except:ie,

se admite ca avizul medical sa�  fie î�nscris î�ntr-un act medical separat, eliberat pentru

juca� torul respectiv (un aviz medical acordat provizoriu, pe o perioada�  mai mica�  de 6
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luni, sau un aviz medical care se foloses:te î�n cazul î�n care juca� torul participa�  la joc pe

baza ca� rt:ii de identitate);

d) au  un  contract  î�ncheiat  cu  clubul  la  care  se  afla�  legitimat:i,  aflat  î�n  perioada�  de

valabilitate (numai juca� torii profesionis:ti);

e) numai  pentru  jucatorii  juniori,  cartea  de  identitate  sau  pas:aportul,  î�n  original,  se

prezinta arbitrului î�mpreuna cu carnetul de legitimare. 

2. Controlul  î�ndeplinirii  condit:iilor  necesare  preva�zute  la  alin.1,  lit.  a),  b),  c) pentru

participarea la joc se face, obligatoriu, de ca� tre arbitru, î�naintea orica� rui joc oficial. Juca� torii

care  nu  î�ndeplinesc  una  sau  mai  multe  dintre  condit:iile  respective  nu  pot  fi  î�nscris: i  î�n

raportul de arbitraj s: i nu pot participa la joc.

Articolul 8 - Viza anuală

1. Prin  acordarea  vizei  anuale,  forul  competent  constata�  situat:ia  juca� torilor  la  data

acorda� rii, respectiv, legitimarea la un anumit club, statutul lor (amatori sau profesionis:ti) s: i,

pentru juca� torii profesionis:ti,  existent:a unui contract aflat î�n perioada de valabilitate. Viza

anuala�  a  forurilor  competente  se  aplica� ,  la  cererea  cluburilor  interesate,  pe  carnetele  de

legitimare  şi  pe  fişele  personale  ale  juca� torilor,  de  regula� ,  la  î�nceputul  fieca� rui  an

calendaristic.

2. Pentru  acordarea  vizei  anuale  juca� torilor,  cluburile  sunt  obligate  sa�  prezinte

urma� toarele:

a) tabele  nominale  cu  juca� torii  pentru  care  se  solicita�  viza,  cuprinza�nd  data  naşterii,

numa� rul  carnetului  de  legitimare  şi,  pentru  juca� torii  profesionişti,  numa� rul  de

î�nregistrare şi durata contractului;

b) contractele  juca� torilor  profesionis:ti,  daca�  acestea  nu  se  afla�  î�n  evident:a  forului

respectiv;

c) carnetele de legitimare ale juca� torilor sau licent:ele de profesionis:ti;

d) fişa personala�  a juca� torilor, numai daca�  aceasta nu se afla�  î�n evidenţa forului respectiv;

e) dovada achita� rii taxei de viza� .

3. Pentru  juca� torii  transferati/legitimati  de  la  echipe  participante  î�n  competiţiile

organizate de FRF, LPF sau alt AJF,  ra�ma�ne valabila� ,  pa�na�  la sfa� rşitul anului,  taxa de viza�

achitata�  la î�nceputul  anului la forul competent din acel  moment.  Î�n  acest  caz,  Comisia de

Competitii din cadrul AJF Va� lcea va aplica viza anuala�  fa� ra�  a mai percepe taxa. Î�n mod similar

se procedeaza�  î�n  cazul  juca� torilor legitimaţi  la  echipe care retrogradeaza�  din competiţiile

organizate de FRF.
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4. Î�n  cazul  cluburilor  cu  mai  multe  echipe  documentele  privind  statutul  juca� torilor

(fis:ele  personale,  contractele,  actele  adit:ionale)  se  pa� streaza�  î�n  evident:a  forului  care

organizeaza�  competit:ia de nivelul cel mai î�nalt la care participa�  fiecare juca� tor. Pentru ca un

astfel de juca� tor sa�  participe s: i in competitiile organizate de AJF Va� lcea, clubul va depune o

copie a fis:ei juca� torului la AJF Va� lcea care va aplica viza anuala�  pe copia fis:ei s: i pe carnetul de

legitimare al juca� torului respectiv, î�n mod gratuit.

5. Pentru  jocurile  din  Cupa  Romaniei  in  care  se  intalnesc  echipe  participante  in

campionate organizate de foruri diferite(FRF, LPF, AJF) sunt valabile vizele anuale acordate

jucatorilor de fiecare for in parte. La fel se procedeaza la jocurile din cadrul etapelor zonale,

semifinale si finale ale campionatelor nationale de juniori A-judetean, B-judetean, C, D si E.

Articolul 9 - Controlul medico-sportiv

1. Controlul medical al juca� torilor legitimaţi este obligatoriu şi se efectueaza�  o data�  la

şase luni.

2. Controlul medical se efectueaza�  la unita� ţile medicale stabilite de Adunarea Generala

a A.J.F. Va� lcea.

3. Viza medicala�  aplicata�  pe carnetul de legitimare va cuprinde:

a) data efectua� rii controlului medical;

b) semna� tura şi parafa medicului;

c) ştampila unita� ţii medicale î�n cadrul ca� reia s-a efectuat controlul.

4. Neefectuarea controlului medical la intervalele de timp stabilite atrage suspendarea

exercita� rii dreptului de joc al sportivului respectiv pa�na�  la î�ndeplinirea acestei cerinţe.

5. Prin  excepţie,  î�n  lipsa  carnetului  de  legitimare/licenţei  (caz  î�n  care  identificarea

juca� torilor  se  face,  potrivit  procedurii  preva�zute  de  ROAF,  pe  baza  ca� rţii  de  identitate),

dovada  efectua� rii  controlului  medical  o  constituie  avizul  medical  provizoriu  eliberat  de

unitatea medicala.

Articolul 10 - Contractele jucătorilor profesionişti

1. Juca� torul profesionist este cel care det:ine licenţa de profesionist, î�n conformitate cu

prezentul  regulament  s: i  î�ncheie  cu  o  structura�  sportiva� ,  î�n  forma�  scrisa� ,  un  contract

individual de munca�  sau un contract de activitate sportiva, î�n condiţiile Legii nr. 69/2000 a

educat:iei fizice s: i sportului.

2. Durata minima�  a unui contract poate fi de la data intra� rii sale î�n vigoare şi pa�na�  la

terminarea anului competiţional respectiv, iar durata maxima�  a contractului poate fi de cinci

ani. Î�n cazul transferurilor temporare durata minima�  a contractelor poate fi de la intrarea lor
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î�n vigoare pa�na�  la terminarea turului sau returului campionatului, dupa�  caz. Jucatorii sub 18

ani pot incheia contracte pentru maxim 3 ani, dar care nu pot depasi perioada junioratului, in

caz contrar aceste contracte incetand de drept.

3. Un juca� tor amator doba�ndeşte statutul de profesionist de la data î�ncheierii primului

contract cu un club afiliat la FRF/AJF Va� lcea.

4. Daca�  un  intermediar  de juca� tori este implicat î�n negocierea unui contract, el va fi

nominalizat î�n contract.

5. Un juca� tor poate î�ncheia un contract, î�n mod nemijlocit, daca�  a î�mplinit va� rsta de 16

ani.

6. Sub sancţiunea nulita� ţii  absolute,  cluburile  nu au dreptul  sa�  î�ncheie  contracte  cu

minorii  sub  16  ani  sau  cu  persoanele  aflate  sub  interdicţie  ca  urmare  a  alienaţiei  sau

debilita� ţii mintale.

7. Juca� torii  juniori  pot  î�ncheia  contracte  numai  pa�na�  la  terminarea  perioadei

junioratului.  Î�n  cazul  î�n  care  contractele  cu  juniorii  se  î�ncheie  pe  o  perioada�  mai  lunga� ,

valabilitatea lor î�nceteaza�  de drept la terminarea perioadei junioratului.

8. Cluburile care, prin specificul activita� ţii lor, se ocupa�  numai de prega� tirea copiilor şi

juniorilor, participa�nd cu echipele lor la competiţii oficiale numai la acest nivel, pot î�ncheia

contracte cu juca� torii numai pa�na�  la terminarea perioadei junioratului.

9. Contractele î�ncheiate de cluburi cu juca� torii trebuie sa�  se afle î�n evidenţa AJF Va� lcea,

iar, la cerere, sa�  fie puse la dispoziţia FÎFA, FRF, LPF.

10. AJF  Valcea  este  obligata  sa  tina  evidenta  jucatorilor  profesionisti  aflati  in

jurisdictia lor.

11. Niciun club nu poate incheia un contract care permite unei alte parti semnatare

sau  unui  tert,  persoana  fizica  sau  juridica  sa  influenteze  prin  chestiuni  legate  de

munca/prestari  servicii  sau  transferuri  independenta  clubului,  politica  acestuia  sau

rezultatele  echipelor  sale.  Comisia  de  Disciplina  si  Etica  a  AJF  Valcea  va  impune  masuri

disciplinare pentru cluburile care nu respecta obligatiile stipulate mai sus.

Articolul 11 - Contractul individual de muncă

1. Contractul individual de munca�  este contractul î�n temeiul ca� ruia juca� torul se obliga�

sa�  participle la procesul de instruire şi la jocuri oficiale î�n cadrul unei structuri sportive î�n

schimbul  acorda� rii  unor  drepturi  financiare  s: i  materiale.  Clubul  se  obliga�  sa� -i  asigure

juca� torului condiţiile necesare pentru desfa� şurarea activita� ţii, sa� -i pla� teasca�  salariul şi alte
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drepturi  financiare,  î�n  raport de calitatea şi rezultatele muncii  prestate,  potrivit  clauzelor

contractuale, şi sa�  achite celelalte contribuţii, potrivit legii.

2. Cluburile de fotbal care folosesc juca� tori profesionişti, cu care au î�ncheiat un contract

individual de munca� , au obligaţia ca î�n organigrama lor, aprobata�  de organul de conducere al

clubului,  sa�  prevada�  î�n  mod  corespunza� tor  şi  numa� rul  necesar  de  funcţii  de  "fotbalist

profesionist"  şi  "antrenor  de  fotbal  profesionist",  cuprinse  î�n  "Clasificarea ocupaţiilor  din

Roma�nia".

3. Juca� torii pot fi angajaţi de clubul respectiv pe baza�  de contract individual de munca�

numai pe una din funcţiile existente î�n organigrama� .

4. Contractul individual de munca�  se î�ncheie î�n 4 exemplare originale, ca� te unul pentru

juca� tor, club, Înspectoratul Teritorial de Munca�  şi AJF Va� lcea.

5. Contractul individual de munca� , sub sanctiunea nulitatii absolute, se î�nregistreaza� , de

ca� tre clubul care a efectuat angajarea la AJF Va� lcea î�n termen de maxim 45 de zile de la data

î�ncheierii şi la Înspectoratul Teritorial de Munca� , î�n conformitate cu legislaţia î�n vigoare.

Articolul 12 – Contract de activitate sportiva

       1.  Contractul de activitate sportiva,  î�ncheiat  î�n  temeiul  dispoziţiilor Legii

educat:iei fizice s: i sportului nr. 69/2000, este acordul de voint:a� , consemnat î�n scris,

î�ntre un juca� tor de fotbal şi un club afiliat la AJF Va� lcea ava�nd ca obiect drepturile şi

obligaţiile reciproce care decurg din practicarea jocului de fotbal î�n antrenamente şi

competiţii.

      2. Contractul  de activitate sportiva nu produce ca efect doba�ndirea calita� ţii de

salariat, iar juca� torii care î�ncheie un asemenea contract cu un club nu beneficiaza�  de

drepturi  de  asigura� ri  sociale  şi  nici  de  drepturile  preva� zute  de  legislaţia  privind

protecţia şomerilor. La î�ncheierea s: i executarea  contractului de activitate sportiva se

aplica�  prin analogie prevederile prezentului regulament referitoare la contractele de

munca� , cu excepţia celor contrare naturii sale.

      3. Contractul  de activitate sportiva  sub sanctiunea nulitatii absolute, se

î�nregistreaza� , de ca� tre club la AJF Va� lcea î�n termen de maxim 30 de zile de la data

î�ncheierii.

Articolul 13 - Încheierea, modificarea şi executarea contractelor

1. Un  juca� tor  de  fotbal  poate  î�ncheia,  pentru  aceeaşi  perioada�  de  timp,  un  singur

contract cu un singur club. Prin except:ie, un juca� tor de fotbal profesionist care are semnat un

contract  aflat  î�n  desfa� s:urare  cu  un  club  de  fotbal  poate  semna  al  doilea  contract  de
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profesionist cu un club de fotbal î�n sala�  diferit  sau poate evolua ca amator la un club de

fotbalî�n  sala�  diferit,  daca�  obt:ine  acordul  scris  din  partea  clubului  de  fotbal.  Un  juca� tor

profesionist care are semnat un contract aflat î�n desfa� s:urare cu un club de fotbalî�n sala�  poate

semna al  doilea contract  de profesionist  cu un club de fotbal  diferit  sau poate evolua ca

amator la un club de fotbal diferit, daca�  obt:ine acordul scris din partea clubului de fotbalî�n

sala� .

2. Daca�  un  juca� tor  profesionist  semneaza�  mai  mult  de  un  contract  pentru  aceeaşi

perioada�  de  timp,  cu  cluburi  diferite,  va  ra�ma�ne  valabil  contractul  î�nregistrat  la  forul

competent,  î�n  condiţiile  art.  15  alin.  5  din  prezentul  regulament,  urma�nd  sa�  se  aplice

sancţiuni î�n mod corespunza� tor.

3. Î�n cazul î�n care î�n timpul perioadei de valabilitate a unui contract se î�nregistreaza�  la

forul  competent  un  nou  contract,  cu  acelaşi  club,  pentru  aceeaşi  perioada�  sau  pentru  o

perioada�  diferita� , contractul anterior î�şi î�nceteaza�  de drept valabilitatea la data î�nregistra� rii

noului contract, la fel ca şi toate drepturile şi obligaţiile corelative izvora� te din contractul

anterior.

       3.1.  În  cazul  î�n  care  î�n  timpul  perioadei  de  valabilitate  a  unui  contract  se

î�nregistreaza�  la forul competent un nou contract, cu acelas: i club, pentru o perioada�

diferita�  s: i  care nu se suprapune cu durata de valabilitate a  contractului  anterior,

contractul anterior î�s: i pa� streaza�  valabilitatea pa�na�  la data î�nceta� rii sale, la fel ca s: i

toate  drepturile  s: i  obligat:iile  corelative  izvora� te  din  contractul  anterior,  noul

contract urma�nd a intra î�n vigoare conform convent:iei pa� rt:ilor.

4. Contractele  î�ncheiate  de  cluburi  cu  juca� torii  î�şi  menţin  valabilitatea  î�n  cazul

schimba� rii denumirii cluburilor.

5. Contractele î�ncheiate de juca� tori cu cluburi ale ca� ror echipe s-au retras ori au fost

excluse din competiţie dupa�  î�nceperea campionatului, î�nceteaza�  cu data î�nregistra� rii unor noi

contracte  î�ncheiate  de juca� torii  î�n  cauza�  cu alte  cluburi  daca jucatorii  respectivi  au facut

dovada rezilierii unilaterale a contractului in conditii regulamentare. Aces:ti juca� tori se pot

legitima la un alt club î�n tot timpul anului, mai puţin î�n ultimele şase etape ale campionatului

la care participa�  echipa noului club. Juca� torii amatori legitimat:i la cluburile ale ca� ror echipe s-

au retras sau au fost excluse din competit:ie  dupa�  î�nceperea campionatului  pot cere sa�  se

legitimeze la un alt club î�n mod similar cu profesionis:tii.

6. Contractele î�ntre cluburi şi juca� tori se î�ncheie, de regula� , pentru ani î�ntregi şi trebuie

sa�  expire î�n interiorul uneia din perioadele de transfer stabilite de AJF Va� lcea. Î�n cazul î�n care

aceasta�  regula�  nu se respecta� , iar contractele ajung la termen î�n afara perioadelor de transfer,

juca� torii î�n cauza�  au dreptul sa�  denunţe unilateral contractul î�n timpul ultimei perioade de

Pagina 14



transfer  dinaintea  expira� rii  contractului,  aceasta  fiind  considerata�  o  cauza�  justa�  pentru

admiterea cererilor. Un juca� tor aflat î�ntr-o asemenea situaţie, care nu şi-a exercitat dreptul de

a denunţa  unilateral  contractul,  se  va  putea legitima la  un alt  club numai î�n  urma� toarea

perioada�  de transfer.

7. Î�n cazul î�n care î�ntre pa� rţi au intervenit î�nţelegeri privind acordarea de drepturi î�n

natura�  (asigurarea  caza� rii,  hranei,  transportului  etc.),  acestea  vor  fi  preva� zute  expres  î�n

contracte, î�mpreuna�  cu evaluarea financiara�  a acestora şi a modalita� ţilor concrete privind

acordarea lor, cu respectarea reglementa� rilor fiscale î�n vigoare. În cazul in care nu se prevede

expres  cuantumul  acestora,  Comisiile  competente  le  vor  evalua  potrivit  urmatoarelor

standarde: cazare-80 lei/zi, hrana-60 lei/zi.

           7.1.  Clauzele contractuale prin care se acorda clubului o perioada aditionala de

timp in care sa achite drepturile financiare, ulterior datei/datelor la care acestea au

devenit scadente conform contractului (asa numitele perioade de gratie) sunt nule

de drept. 

8. Valabilitatea unui contract sau a unui acord de transfer nu poate fi condiţionata�  de

rezultatul unei examina� ri medicale s: i/sau de obt:inerea permisului de munca� . Posibilul nou

club  al  juca� torului  are  obligaţia  de  a  î�ntreprinde toate  cerceta� rile,  studiile,  testele  şi/sau

controlul  medical  necesar  sau  sa�  î�ntreprinda�  orice  demers  pe  care  î�l  considera�  necesar,

î�nainte de semnarea contractului,  î�n  caz contrar fiind ra� spunza� tor sa�  pla� teasca�  obligaţiile

asumate prin contract.

9. Un club care dores:te  sa�  î�ncheie un contract  cu un juca� tor profesionist  trebuie sa�

informeze î�n prealabil, î�n scris, clubul actual al juca� torului, î�nainte de a î�ncepe negocierile cu

acesta. Un juca� tor profesionist are dreptul sa�  î�ncheie un contract cu un alt club î�n cazul î�n

care contractul cu clubul sa�u actual a expirat sau va expira î�n termen de s:ase luni.  Orice

î�nca� lcare a acestor dispozit:ii atrage aplicarea sanct:iunilor corespunza� toare.

10. Un nou contract î�ncheiat de juca� tor cu un alt club deca� t cel la care este legitimat,

pentru perioada urma� toare î�nceta� rii  raporturilor contractuale cu clubul sa�u, nu trebuie sa�

cuprinda�  nici  o  clauza�  care  ar  î�mpiedica  sau  prejudicia  executarea  contractului  aflat  î�n

derulare.

11. Î�nainte cu cel puţin 30 de zile de data expira� rii contractelor î�ncheiate cu juca� torii,

cluburile sunt obligate sa�  informeze î�n scris juca� torii cu care nu mai doresc sa�  î�ncheie noi

contracte cu privire la acest fapt. Omisiunea informa� rii juca� torilor constituie abatere şi se

sancţioneaza�  î�n conformitate cu prevederile prezentului regulament. Sancţiunea nu se mai

aplica�  î�n cazul juca� torilor care au î�ncheiat deja noi contracte cu alte cluburi.
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12. Un  juca� tor  care  a  î�ncheiat  un  nou  contract  cu  un  alt  club  trebuie  sa� -şi  achite

datoriile faţa�  de clubul cu care a avut contract anterior, î�n caz contrar urma�nd sa�  fie obligat la

plata obligaţiilor respective s: i sa�  suporte sanct:iunile preva�zute de prezentul regulament.

13. Î�n lipsa unei menţiuni, sumele preva�zute î�n contractele î�ncheiate cu juca� torii sau

actele adiţionale la acestea, sunt considerate a fi sume nete.

14. Contractele  î�ncheiate  de  juca� tori  cu  cluburi  ale  ca� ror  echipe au retrogradat  din

campionatele  organizate  de  FRF  î�n  campionatele  organizate  AJF  Va� lcea  se  preiau  s: i  se

î�nregistreaza�  î�n evident:a acestora, î�n caz contrar ele suspenda�ndu-s:i  efectele sub aspectul

dreptului de joc al juca� torilor respectivi.

Articolul 14 - Contractele jucătorilor juniori

1. Î�ncepa�nd cu va� rsta de 16 ani î�mpliniţi, juca� torii juniori sunt obligaţi sa�  î�ncheie primul

contract cu clubul la care sunt legitimaţi cu titlu definitiv, î�n urma� toarele condiţii:

a) î�n termen de maxim 60 de zile de la î�mplinirea va� rstei de 16 ani, daca�  clubul respectiv

le propune î�ncheierea unui contract prin care le asigura�  un salariu sau onorariu lunar

de  minim  600  de  lei  net î�n  perioada  junioratului.  Propunerea  de  contract  se

formuleaza�  î�n scris şi se comunica�  juca� torului personal, sub semna� tura�  de primire sau

prin scrisoare recomandata�  cu confirmare de primire şi valoare/cont:inut declarat(a� ),

transmisa�  la  domiciliul  juca� torului  sau la  adresa comunicata�  î�n  scris  clubului.  Sub

sancţiunea deca�derii din dreptul de a obliga juca� torii sa�  semneze, clubul este obligat sa�

î�nregistreze propunerea de contract la forul competent, î�n interiorul termenului de 60

de zile ara� tat anterior;

b) î�n cazul î�n care juca� torii juniori refuza�  sa�  semneze contractele care le-au fost propuse

de cluburile lor, juca� torii respectivi ra�ma�n legitimaţi ca amatori la aceleaşi cluburi şi

nu  se  pot  transfera  deca� t  cu  acordul  cluburilor  de  care  aparţin.  Sub  sancţiunea

deca�derii din drept, cluburile la care juca� torii sunt legitimaţi au dreptul sa�  sesizeze

comisia competenta�  din cadrul AJF Va� lcea  cu privire la refuzul juca� torilor, î�n termen

de 10 zile de la expirarea termenului de 60 de zile î�n care clubul are obligat:ia de a-i

propune juca� torului un contract î�n condit:iile art. 14 alin. 1 lit. a), comisia competenta�

urma�nd sa�  constate acest fapt printr-o hota� ra� re;

c) prin excepţie, î�n cazul î�n care î�n termen de 60 de zile de la data î�mplinirii de ca� tre

juca� tor  a  va� rstei  de  16  ani,  clubul  la  care  juca� torul  respectiv  este  legitimat  nu  î�i

propune  acestuia  un  contract  î�n  condiţiile  ara� tate  anterior,  juca� torul  î�n  cauza�  are

dreptul  sa�  î�ncheie  un  contract  cu  un  alt  club  fa� ra�  acordul  clubului  la  care  este
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legitimat, urma�nd sa�  se legitimeze la acest club cu respectarea condit:iilor preva�zute

de art.21.

2. Î�nainte  de  terminarea  perioadei  junioratului  juca� torul  este  obligat  sa�  î�ncheie  un

contract cu clubul la care este legitimat cu titlu definitiv, pe o durata�  de maxim 5 ani, numai î�n

situaţia î�n care clubul respectiv î�i  propune sa�  î�ncheie un contract şi î�i garanteaza�  un venit

lunar minim net de 850 lei

3. Î�ncepa�nd cu al patrulea an de contract, sumele acordate juca� torilor se majoreaza�  cu

50 %.

4. Clubul  interesat  î�şi  poate  exercita  acest  drept  numai  î�n  perioada  1  iulie  –  31

decembrie a anului anterior celui î�n care juca� torul junior î�mplineşte va� rsta de 19 ani. Nu au

acest drept cluburile cu activitate exclusiva�  la nivelul juniorilor. Propunerea de contract se

formuleaza�  î�n scris şi se comunica�  juca� torului personal, sub semna� tura�  de primire sau prin

scrisoare recomandata�  cu confirmare de primire s: i valoare declarata� , transmisa�  la domiciliul

juca� torului  sau  la  adresa  comunicata�  î�n  scris  clubului.  Se  aplica�  î�n  mod  corespunza� tor

procedura preva�zuta�  î�n cuprinsul art. 14 alin.1. lit. a) din prezentul regulament.

5. Daca�  un juca� tor junior, aflat î�n situaţia preva� zuta�  de alin. 2, refuza�  semnarea unui

contract de munca�/contract de activitate sportiva, deşi clubul sa�u i-a oferit condiţiile ara� tate

la  alin.  2  de  mai  sus,  el  urmeaza�  sa�  fie  sancţionat  potrivit  prevederilor  prezentului

regulament. Clubul interesat are dreptul de a sesiza î�n acest scop comisia competenta� , fiind

dator sa�  faca�  dovada susţinerilor  sale.  Sesizarea poate fi  fa� cuta�  numai  î�n  luna ianuarie  a

anului î�n care juca� torul junior î�mplines:te va� rsta de 19 ani, sub sancţiunea deca�derii din drept.

Articolul 15 - Înregistrarea contractelor

1. Cluburile au obligaţia sa�  î�nregistreze la AJF Va� lcea, sub sanctiunea nulitatii absolute,

î�n  condiţiile  art.  15 alin.  5,  contractele  î�ncheiate  cu  juca� torii  anexele,  actele  adiţionale  la

acestea sau acordurile de transfer î�n termen de maxim 45 zile de la data î�ncheierii.

2. Î�n cazul î�n care, î�n termen de maxim 45 de zile de la data î�ncheierii,  cluburile nu

î�nregistreaza�  la  forul  competent,  î�n  condiţiile  art.  15  alin.  5  şi,  respectiv  art.  19  alin.9,

contractele  î�ncheiate  cu  juca� torii,  anexele,  actele  adiţionale  la  acestea  sau  acordurile  de

transfer,  aceste  documente  î�şi  pierd  valabilitatea  î�n  ceea  ce  priveşte  legitimarea  sau

transferul  juca� torilor,  dar  produc  efecte  î�n  privint:a  obligat:iilor  financiare  preva�zute  de

acestea, î�n favoarea juca� torului.

3. Î�n  cazul  î�n  care  documentele  ment:ionate  anterior  nu  au  fost  î�nregistrate  la  AJF

Va� lcea î�n condiţiile art. 15 alin. 5 şi/sau art. 19 alin. 9, dar au primit data�  certa�  la Registratura

generala�  a AJF Va� lcea, î�n termen de 45 de zile de la data î�ncheierii,  acestea pot fi  folosite
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pentru a transfera sau legitima juca� torii  î�n  cauza�  la  noul  club,  î�n  perioada de transfer,  î�n

termen  de  maxim  6  luni  din  ziua  primirii  de  data�  certa� ,  î�n  caz  contrar  fiind  aplicabile

dispozit:iile alineatului precedent.

4. Contractele  individuale  de  munca� ,  contractele  de  activitate  sportiva, anexele  sau

actele adiţionale la acestea, acordurile de transfer, precum şi alte î�nscrisuri folosite ca mijloc

de  proba�  privind  statutul  unui  juca� tor,  trebuie  sa�  fie  evidenţiate  î�n  registrul  oficial  de

evidenţa�  a  documentelor  clubului.  Î�n  cazul  î�n  care  documentele  respective  nu  sunt

î�nregistrate  la  club sau prezinta�  neconcordanţe  î�n  î�nscrierile  fa� cute,  clubul  î�n  cauza�  va  fi

sancţionat conform prevederilor prezentului regulament.

5. Contractele  î�ncheiate  de  cluburi  cu  juca� torii  profesionişti  se  î�nregistreaza�  î�n

evidenţele  AJF Va� lcea şi  produc efecte î�n  sensul  legitima� rii  sau transferului  juca� torilor la

cluburile  respective  î�ncepa�nd  cu  data  î�nregistra� rii,  daca�  î�ndeplinesc,  î�n  mod  cumulativ,

urma� toarele condiţii:

a) sunt î�ncheiate î�n forma-tip, agreata�  de AJF Va� lcea;

b) sunt î�ncheiate pentru o perioada�  determinata� ;

c) nu depa�şesc, dupa�  caz, perioada junioratului sau a transferului temporar;

d) cuprind clauze cu caracter financiar (salarii, indemnizaţii, onorarii, premii etc.)

e) sunt editate computerizat, dactilografiate ori scrise de ma�na� ;

f) sunt î�nregistrate la club şi poarta�  data î�ncheierii;

g) sunt semnate de pa� rţi şi poarta�  stampila clubului. Semna� tura juca� torului trebuie sa�  fie

aplicata�  pe fiecare pagina� ;

h) sunt  prezentate  î�n  minim  trei exemplare  originale,  dintre  care  unul  se  reţine  î�n

evidenţa forului competent.

6. Contractele  prezentate  la  AJF  Va� lcea,  se  î�nregistreaza�  î�ntr-un registru  special,  cu

numa� r de ordine care este î�nscris pe toate exemplarele, dupa�  care, daca�  este cazul, se fac

menţiunile privind legitimarea/transferul juca� torilor î�n carnetele de legitimare şi î�n fişele

personale ale acestora.

7. Responsabilitatea  privind  conţinutul  documentelor  prezentate  la  AJF  Va� lcea  spre

î�nregistrare aparţine cluburilor.

8. Contractele  î�ncheiate  de  juca� tori  cu  cluburi  ale  ca� ror  echipe  au  retrogradat  din

campionatele organizate de FRF î�n campionatele organizate de AJF Va� lcea se preiau s: i  se

î�nregistreaza�  î�n evident:a acestora, î�n caz contrar ele suspenda�ndu-s:i  efectele sub aspectul

dreptului de joc al juca� torilor respectivi.

Articolul 16 - Regulamentul intern
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1. Î�naintea  î�nceperii  fieca� rui  an competiţional,  organele  de  conducere  ale cluburilor

(Consiliul  Director  sau  Consiliul  de  Administrat:ie,  dupa�  caz)  trebuie  sa�  elaboreze

regulamentul intern (RÎ), cu participarea reprezentanţilor juca� torilor - organizaţi sau nu î�n

sindicate - votul acestora fiind consultativ.

2.  Dispoziţiile  regulamentului  intern  al  clubului  stabilesc  normele  de  conduita�  şi

sancţiunile disciplinare care se aplica�  î�n cazul nerespecta� rii acestora. Sub sancţiunea nulita� ţii,

nu  pot  fi  cuprinse  î�n  RÎ  sau  î�n  alte  î�nscrisuri  clauze  privind  acordarea  drepturilor

contractuale ale juca� torilor (salarii, indemnizaţii de instalare sau de efort, prime de joc şi de

obiectiv) sau alte avantaje î�n natura� , acestea trebuind sa�  fie cuprinse exclusiv î�n contractele

î�ncheiate cu juca� torii.

3. Conducerea  clubului  este  obligata�  sa�  î�nregistreze  AJF  Va� lcea,  î�naintea  î�nceperii

campionatului şi sa� -l afişeze la sediul clubului pentru luare la cunoştinţa� . Clubul este obligat

sa�  elibereze unui reprezentant al juca� torilor (ca�pitanul de echipa� ) un exemplar al RÎ, precum

s:i orica� rui juca� tor care solicita�  acest lucru. De asemenea, clubul va solicita anual ca�pitanului

de echipa�  sa�  semneze un proces-verbal de luare la cunos:tint:a�  a Regulamentului Întern.

4. RÎ intra�  î�n vigoare de la data î�nregistra� rii sale la forul sportiv organizator. Î�n lipsa

acestei î�nregistra� ri, RÎ nu poate produce efecte juridice.

5. RÎ al clubului se elaboreaza�  pentru fiecare an competiţional şi nu poate fi modificat î�n

cursul acestuia.

Articolul 17 - Licenţa de jucător profesionist

1. Licenţa de juca� tor profesionist se acorda�  de Comisia de Competit:ii juca� torilor care

î�ndeplinesc î�n mod cumulativ urma� toarele condit:ii:

a) au î�mplinit va� rsta de 16 ani;

b) au o  practica�  de  minim  doi  ani  î�n  fotbalul  competit:ional  (au  fost  legitimat:i  la  un

club/asociat:ie sportiva�  pentru prima data�  î�n urma�  cu cel put:in doi ani);

c) au î�ncheiat cu o structura�  sportiva�  un contract individual de munca�  sau un contract de

activitate sportiva.

2. Licent:a de juca� tor profesionist se acorda�  pe baza urma� toarelor documente:

a) cererea de acordare a licent:ei, î�nsot:ita�  de doua�  fotografii identice s: i recent fa� cute;

b) carnetul de legitimare s: i fis:a personala�  a juca� torului, cu viza�  anuala�  acordata�  de forul

competent î�n ultimii doi ani;

c) contractul î�ncheiat de juca� tor cu structura sportiva� , aflat î�n perioada de valabilitate;

d) dovada achita� rii taxei de acordare a licent:ei.
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3. AJF  Va� lcea  elibereaza�  licent:a  de  profesionist  î�n  care  se  î�nscriu,  î�ntre  altele,  data

elibera� rii,  clubul  solicitant  s: i  data  legitima� rii/transferului  juca� torului  la  acesta.  Toate

operat:iunile ulterioare privind statutul juca� torului respectiv vor fi î�nscrise î�n licent:a� .

4. Licent:a de juca� tor profesionist î�nlocuies:te carnetul de legitimare – cu data emiterii –

s: i constituie documentul pe baza ca� ruia juca� torul profesionist participa�  la jocuri oficiale, cu

respectarea  celorlalte  dispozit:ii  regulamentare.  Carnetul  de  legitimare  se  pa� streaza�  î�n

evident:a forului competent s: i se restituie, la cerere, î�n cazul î�nceta� rii licent:ei.

5.  Licent:ele î�s: i î�nceteaza�  valabilitatea î�n cazul:

a) reamatoriza� rii juca� torului;

b) î�ntreruperii activita� t:ii (neparticiparea efectiva�  la joc) pentru mai mult de doi ani.

Articolul 18 - Încetarea raporturilor contractuale

1. Contractul  individual  de  munca�  sau  contractul  de  activitate  sportiva î�nceteaza�  î�n

urma� toarele moduri:

a) la expirarea termenului pentru care au fost î�ncheiate;

b) prin  acordul  pa� rt:ilor  preva� zut  î�n  contract  sau  exprimat  ulterior  î�ncheierii

contractului;

c) la init:iativa uneia din pa� rt:i, î�n condit:iile prezentului regulament;

d) î�n alte moduri preva� zute de lege.

2. Este interzisa�  denunţarea unilaterala�  a contractului î�n timpul sezonului (î�ntre prima

şi ultima etapa�  competiţionala� ), î�n caz contrar fiind aplicabile sancţiunile preva� zute de art. 18

alin. 10, 11 din prezentul regulament.

3. Constatarea î�nceta� rii raporturilor contractuale ca urmare a denunţa� rii unilaterale se

face de ca� tre CSJ a AJF Va� lcea.

4. Î�n cazul î�n care cererea privind î�ncetarea raporturilor contractuale a fost î�nregistrata�

î�naintea expira� rii perioadei de transfer, iar cererea a fost admisa�  printr-o hota� ra� re/decizie

definitiva�  dupa�  terminarea  perioadei  de  transfer,  prin  excepţie,  juca� torii  aflaţi  î�ntr-o

asemenea situaţie se pot legitima la un alt club şi î�n afara perioadei de transfer, dar nu mai

ta� rziu de î�nceperea ultimelor 6 etape ale campionatului la care participa�  echipa noului club.

5. La data expira� rii termenului pentru care s-a î�ncheiat contractul, raporturile dintre

club şi juca� tor î�nceteaza�  de drept. Pa� rt:ile pot negocia î�ncheierea unui nou contract î�nainte sau

la expirarea termenului preva� zut î�n contractul anterior.

6. Î�ncetarea  raporturilor  contractuale  prin  acordul  pa� rţilor,  intervenita�  î�n  cursul

executa� rii contractului,  se poate face î�n forma�  scrisa� ,  î�n mod explicit şi neechivoc, aceasta

fiind  constatata�  de  CSJ  care  pronunţa�  o  hota� ra� re  definitiva� .  Orice  obligat:ii  contractuale
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material sau financiare ale clubului fat:a�  de juca� tor sau ale juca� torului fat:a�  de club, î�nceteaza�

la data î�ncheierii acordului de î�ncetare a raporturilor contractuale, cu except:ia obligat:iilor

preva�zute î�n acordul respectiv.

7. Î�n caz de litigiu, pa� rţile se pot adresa CSJ din cadrul AJF Va� lcea.

8. Contractul î�ncheiat î�ntre pa� rt:i  ra�ma�ne î�n vigoare pa�na�  la solut:ionarea definitiva�  a

litigiului, pa� rt:ile ava�nd obligat:ia de a respecta clauzele contractuale.

9. Î�ncetarea unilaterala�  a contractului fa� ra�  justa�  cauza�  sau fa� ra�  justa�  cauza�  sportiva�  este

interzisa� , cu except:ia situat:iei î�n care pa� rt:ile au preva� zut î�n contract posibilitatea î�ncetara� rii

unilaterale din init:iativa orica� reia dintre ele, fiind aplicabile urma� toarele reguli:

a) î�n cazul contractelor î�ncheiate de cluburi cu juca� tori î�n va� rsta�  de pa�na�  la 28 de ani (la

data î�ncheierii  contractului), denunţarea unilaterala�  este interzisa�  î�n primii trei ani de

contract, aceasta fiind considerata�  perioada�  protejata� ;

b) î�n cazul contractelor î�ncheiate de cluburi cu juca� tori dupa�  î�mplinirea va� rstei de 28 de

ani, denunţarea unilaterala�  este interzisa�  î�n primii doi ani de contract, aceasta fiind

considerata�  perioada�  protejata� .

De fiecare data�  ca�nd se î�ncheie un nou contract sau intervine o prelungire a contractului

existent, perioada protejata�  î�ncepe din nou.

10. Daca�  denunţarea unilaterala�  fa� ra�  justa�  cauza�  intervine î�n perioada protejata� , daca�  î�n

contract nu se prevedere altfel, partea care se doves:te a fi î�n culpa�  se sanct:ioneaza� :

a) clubul: cu interzicerea dreptului de a efectua transferuri de juca� tori î�n calitate de club

cesionar î�n urma� toarele doua�  perioade de transfer. Clubul va fi obligat la plata ca� tre

juca� tor  a  unei  compensaţii  reprezenta�nd  valoarea  totala�  a  drepturilor  financiare

cuvenite  juca� torului  pa�na�  la  expirarea contractului,  mai  puţin primele  de joc şi  de

obiectiv, cu except:ia situat:iei î�n care contractul î�nceteaza�  pentru justa�  cauza�  preva� zuta�

la  art.  18  pct.  12  lit.  a,  situat:ie  î�n  care  devin  aplicabile  prevederile  alin.  15  al

prezentului articol.

b) juca� torul:

 cu suspendare cuprinsa�  î�ntre 16 şi 24 de etape care se executa�  efectiv din momentul î�n

care  juca� torul  obţine  drept  de  joc  la  un  nou  club.  Juca� torul  va  fi  obligat  la  plata  unei

compensaţii ca� tre fostul sa�u club a ca� rei valoare se stabileşte de comisia competenta�  care va

lua î�n calcul urma� toarele elemente:

 suma  indemnizaţiei  de  transfer,  sau,  dupa�  caz,  a  compensaţiei  de  formare,  de

promovare si de solidaritate pla� tita�  de club la legitimarea/transferul juca� torului î�n cauza� ;

 50%  din  drepturile  contractuale  achitate  efectiv  juca� torului  pa�na�  la  momentul

denunţa� rii unilaterale, fa� ra�  justa�  cauza� , a contractului. Noul club al juca� torului va ra� spunde,
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î�n solidar cu juca� torul, de achitarea integrala�  şi la termen a compensaţiei stabilita�  de instanţa

competenta�  printr-o hota� ra� re irevocabila� ;

c) î�n toate cazurile, cu except:ia situat:iei î�n care se stabiles:te contrariul, se va considera

ca�  orice club care semneaza�  un contract cu un juca� tor care s: i-a denunt:at unilateral

contractul  anterior  fa� ra�  justa�  cauza�  a  provocat  rezilierea  contractului  respectiv  de

ca� tre juca� tor,  acest  club urma�nd sa�  fie  sanct:ionat conform art.  18 alin.10 lit.a) din

prezentul regulament;

d) orice persoana�  a ca� rei activitate este reglementata�  de statutul s: i regulamentele AJF

(oficiali ai cluburilor, agent:i de juca� tori, juca� tori, etc.) s: i care act:ioneaza�  astfel î�nca� t

produce rezilierea unui contract î�ncheiat î�ntre un juca� tor profesionist s: i un club, î�n

vederea facilita� rii legitima� rii juca� torului la un alt club va fi sanct:ionata� .

11. Daca�  denunt:area unilateral fa� ra�  justa�  cauza�  intervine î�n afara perioadei protejate, s:i

daca�  î�n contract nu se prevede altfel, comisia competenta�  va obliga:

a) clubul:  la  plata  ca� tre  juca� tor  a  unei  compensat:ii  reprezenta�nd  valoarea  totala�  a

drepturilor financiare cuvenite juca� torului pa�na�  la expirarea contractului, mai put:in

primele de joc s: i de obiectiv;

b) juca� torul:  la  plata  ca� tre  club  a  unei  compensaţii  cuprinza�nd  25  %  din  drepturile

contractuale achitate efectiv juca� torului pa�na�  la momentul denunt:a� rii unilaterale, fa� ra�

justa�  cauza�  a contractului, precum s: i valoarea indemnizaţiei de transfer, respectiv a

compensaţiei  de  formare,  de  promovare  sau  de  solidaritate pla� tita�  de  club  la

legitimarea juca� torului.  Noul  club va  ra� spunde î�n  solidar cu juca� torul  de achitarea

compensat:iei.  Î�n  cazurile  preva�zute  de  prezentul  paragraf  sanct:iunile  sportiva�

(suspendarea, interzicerea transferurilor) nu mai sunt aplicabile.

12. Juca� torii  şi  cluburile  pot  invoca  justa  cauza�  şi  justa  cauza�  sportiva�  pentru

denunţarea unilaterala�  a contractelor pentru urma� toarele motive:

a) juca� torii:

 - neasigurarea de ca� tre cluburi a condit:iilor preva�zute de art. 6 lit. a s: i c din prezentul 

regulament, respectiv neasigurarea condit:iilor materiale, tehnice, organizatorice, de 

asistens:a�  medicala� , refacere s: i recuperare adecvate pentru antrenamente s: i jocuri s: i 

neexecutarea cu buna�  credint:a�  a obligat:iilor contractuale asumate fat:a�  de juca� torii 

profesionis:ti. Organismul jurisdict:ional competent urmeaza�  a analiza de la caz la caz 

î�ndeplinirea sau nu de ca� tre cluburi a condit:iilor preva�zute de art. 6 lit. a s: i cî�n 

conformitate cu solicitarea juca� torilor î�n cauza� , urma�nd a decide daca�  se impune sau nu 

î�ncetarea contractului s: i/sau a legitima�rii;

 nu au fost folosit:i efectiv, î�n ultimul an competit:ional, î�n minim 10% din numa� rul total 
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de jocuri oficiale al echipei clubului la care sunt legitimat:i, cu except:ia jocurilor la care 

au fost suspendat:i de ca� tre club sau instant:a disciplinara�  competenta�  ori au fost î�n 

imposibilitate de a juca din motive medicale, acest fapt urma�nd a fi probat. Aceasta�  

regula�  nu este aplicabila�  juca� torilor care evolueaza�  pe postul de portar. Juca� torul 

interesat trebuie sa�  adreseze o cerere î�n acest sens, comisiei competente, î�n termen de 

maxim 15 zile de la data ultimului joc oficial al anului competit:ional respectiv, sub 

sanct:iunea deca�derii din drept

  nu li s-au achitat drepturile contractuale pentru o perioada�  mai mare de 60 de zile de la

scadent:a obligat:iilor, numai dupa�  ce au transmis o notificare de punere in interziere a 

clubului si i-au acordat acestuia un termen de cel put:in 15 zile in care sa isi 

indeplineasca obligat:iile financiare. Notificarea adresata�  clubului va fi comunicata�  

acestuia prin orice mijloc, respectiv e-mail, fax, scrisoare recomandata cu confirmare de

primire si cont:inut declarat sau executor judeca� toresc. Cererea juca� torilor adresata�  

Secretariatului CNSL al FRF, respectiv CSJ a AJF, va fi obligatoriu î�nsot:ita�  de dovada 

notifica� rii clubului.

 Contractele î�ncheiate cu cluburile ajung la termen î�n afara perioadei de transfer, caz î�n 

care, juca� torii pot solicita î�ncetarea contractelor î�n timpul ultimei perioade de transfer 

dinaintea ajungerii la termen

b) cluburile:

 juca� torul  a  absentat  nemotivat  de la  antrenamentele şi  jocurile  oficiale  ale  echipei

pentru o perioada�  mai mare de 15 zile consecutiv, iar acest fapt se probeaza�  de ca� tre club;

 juca� torul a participat efectiv la mai puţin de 10% din numa�rul total de jocuri oficiale a

echipei clubului, î�n ultimul an competiţional, cu excepţia jocurilor pentru care juca� torul a fost

suspendat de ca� tre club sau instanţa disciplinara�  competenta�  sau a fost î�n imposibilitate de a

juca din motive medicale, acest fapt urma�nd a fi probat. Aceasta�  regula�  nu este aplicabila�  î�n

cazul juca� torilor care evolueaza�  pe postul de portar. Clubul trebuie sa�  adreseze o cerere î�n

acest sens comisiei competente, î�n termen de maxim 15 zile de la data ultimului joc official

din anul competiţional respectiv, sub sancţiunea deca�derii din drept.

13. Î�n cazul î�n care clubul nu pla� tes:te juca� torului salariul, primele de joc, indemnizat:iile

sau alte drepturi financiare ori nu î�i asigura�  acestuia alte condit:ii, as:a cum au fost preva�zuteî�n

contract,  juca� torul  este î�ndrepta� t:it  ca,  dupa�  scadent:a� ,  sa�  sesizeze comisia competenta�  din

cadrul  AJF Va� lcea. 

14. Juca� torul  poate  cere  achitarea  drepturilor  financiare  restante  s: i  î�ncetarea

raporturilor contractuale sau continuarea acestora.
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15.  Daca�  raporturile contractuale î�nceteaza�  pe baza unei hota� ra� ri definitive, la cererea

juca� torului,  acesta este  î�ndrepta� ţit  sa�  primeasca�  drepturile  contractuale restante  cuvenite

pa�na�  la data ra�ma�nerii definitive a hota� ra� rii de î�ncetare a raporturilor contractuale şi poate

î�ncheia un nou contract cu un alt club, cu respectarea celorlalte prevederi regulamentare, cu

except:ia î�nceta� rii contractului prin acordul pa� rt:ilor.

16. Î�n cazul î�n care cererea juca� torului privind obligarea clubului la plata drepturilor

financiare restante a fost admisa�  printr-o hota� ra� re irevocabila� ,  iar clubul nu şi-a executat

obligaţia, se va proceda astfel:

a) clubul î�n culpa�  va fi sancţionat conform prevederilor prezentului regulament;

b) daca�  juca� torul  renunt:a�  la  punerea  î�n  executare  a  hota� ra� rii  s: i  solicita�  î�ncetarea

raporturilor  contractuale  dintre  pa� rt:i,  comisia  va  constata  î�ncetarea  raporturilor

contractuale, situaţie î�n care clubul nu mai are dreptul la compensaţia de promovare

pentru juca� torul respectiv. Un juca� tor care a î�ncetat raporturile contractuale î�n astfel

de condiţii se poate legitima la un alt club î�n prima perioada�  de transfer stabilita�  de

AJF Va� lcea.

17. Î�n situaţia î�n care comisia competenta�  constata�  nulitatea primului contract care a

fost î�ncheiat de un juca� tor amator, juca� torul î�şi redoba�ndeşte statutul de amator.

18. O cerere de denunt:are unilaterala�  a contractului î�n condit:iile art. 18 alin.12 lit. a)

sau b) poate fi introdusa�  numai î�n termen de 15 zile dupa�  desfa� s:urarea ultimului joc oficial al

anului competit:ional la care a participat echipa clubului la care juca� torul este legitimat,  cu

except:ia situat:iei î�n care pa� rt:ile au preva� zut altfel î�n contract, situat:ie î�n care cererea se poate

depune î�n tot cursul sezonului competit:ional.

Articolul 19 - Transferul jucătorilor profesionişti

1. Transferul  juca� torilor  de  fotbal  consta�  î�n  trecerea  lor  de  la  clubul  la  care  sunt

legitimaţi la un alt club, cu acordul lor şi al celor doua�  cluburi. Transferul juca� torilor poate fi

temporar sau definitiv.

           1.1 Nici un club sau juca� tor nu are dreptul de a î�ncheia un acord cu o

tert:a�  parte, prin care aceasta din urma�  sa�  fieî�ndrepta� t:ita�  sa�  beneficiezeî�n totul

sau î�n  parte de compensat:ii  care urmeaza�  sa�  fie  pla� titeî�n  cazul  unui viitor

transfer al juca� torului de la un club la altul, sau sa�  det:ina�  drepturi cu privire la

un viitor transfer sau o viitoare suma�  de transfer.

2. Transferul temporar este cel prin care trecerea juca� torului de la un club la altul (de la

clubul cedent la clubul cesionar) se face pentru o perioada�  determinata� , la î�ncheierea ca� reia
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juca� torul revine la clubul cedent. Durata unui transfer temporar poate fi, cel put:in, pa�na�  la

terminarea turului sau a returului campionatului.

Revenirea este condit:ionata�  de existent:a  unui  contract  valabil  î�ntre clubul  cedent s: i

juca� torul respectiv. Transferul temporar se poate face î�n urma� toarele condiţii:

a) î�n perioada transferului temporar executarea clauzelor contractului î�ncheiat cu clubul

cedent se suspenda� , clubul cesionar fiind obligat sa�  î�ncheie cu juca� torul un contract

numai  pentru  perioada  transferului  temporar,  î�n  caz  contrar  efectele  contractului

î�nceta�nd de drept la expirarea perioadei transferului temporar;

b) î�n  perioada  transferului  temporar,  clubul  cesionar  nu  are  dreptul  sa�  transfere

juca� torul  respectiv  unui  club terţ,  deca� t  cu  acordul  scris  al  clubului  cedent,  î�n  caz

contrar transferul urma�nd a fi anulat cu obligarea clubului aflat î�n culpa�  la restituirea

sumelor  î�ncasate  cu  titlu  de  indemnizaţie  de  transfer  şi  aplicarea  sancţiunilor

regulamentare;

c) î�n  situaţia  unui  transfer  temporar,  î�n  cazul  î�n  care  contractul  cu  clubul  cesionar

î�nceteaza�  î�naintea expira� rii transferului temporar, juca� torul î�n cauza�  are dreptul ca, î�n

perioadele de transfer, sa�  revina�  la clubul cedent, daca�  acesta solicita� , sau sa�  î�ncheie

un  nou  contract  cu  un  alt  club  numai  pentru  perioada  de  pa�na�  la  expirarea

transferului temporar;

d) durata minima�  a unui transfer temporar este cea î�ntre doua�  perioade consecutive de

transfer.

3. Transferul definitiv este cel prin care trecerea juca� torului de la un club la altul se face

pe o perioada�  nedeterminata� .

4. Transferul  juca� torilor  amatori  sau  profesionişti  la  alte  cluburi  sau  legitimarea

juca� torilor  profesionişti  la  alte  cluburi,  se  pot  efectua  numai  î�n  doua�  intervale  de  timp

stabilite anual de ca� tre Comitetul Executiv al AJF Va� lcea:

a) î�n perioada de vara� , de regula� , î�n lunile iunie - august, timp de 12 sa�pta�ma�ni;

b) î�n perioada de iarna� , de regula�  î�n lunile ianuarie - februarie, timp de 4 sa�pta�ma�ni.

5. Prin excepţie, se pot legitima î�n afara perioadei de transfer, juca� torii profesionişti

ca� rora le-au expirat contractele cu cluburile lor î�naintea termina� rii perioadei de transfer.

6.   Transferul  juca� torilor  juniori  se  efectueaza�  numai  de  FRF  s: i  AJF  potrivit

competent:elor fieca� reia

7. Nu sunt considerate transferuri sau legitima�ri  de juca� tori la un alt club,  î�n sensul

numa� rului maxim permis î�ntr-un an competit:ional, urma� toarele situaţii:

a) revenirea unui  juca� tor la clubul cedent ca urmare a unui  transfer temporar care a

î�ncetat î�nainte de terminarea perioadei de transfer;
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b) efectuarea  unui  transfer  definitiv  la  acelaşi  club,  î�n  timpul  perioadei  de  transfer

temporar, acesta puta�nd fi operat numai î�n perioadele de transfer;

c) legitimarea unui  juca� tor  amator  la  un  alt  club  ca  urmare  a  semna� rii  primului  sa�u

contract de profesionist.

Legitimarea juca� torilor aflaţi î�n situaţiile preva� zute de alin. 5 s:i 7, lit. a) şi c), se poate

face î�n tot cursul anului, cu excepţia ultimelor 6 etape ale campionatului.

8.  Pentru cazurile preva� zute la alin. 7, lit. b) şi c), precum şi pentru legitimarea unui

juca� tor profesionist la un alt  club ca urmare a î�nceta� rii  contractului  cu fostul  sa�u club se

achita�  taxa de transfer.

9.     Transferurile de juca� tori se pot efectua:

a) pe plan intern, pe baza documentelor de transfer preva� zute de prezentul regulament, 

depuse la forul competent. FRF, LPF sau AJF, dupa�  caz, sunt competente sa�  transfere juca� tori 

la echipele care activeaza�  î�n campionatele organizate de fiecare;

b) pentru legitimarea sau transferul juca� torilor stra� ini non-UE cluburile sunt obligate sa�  

prezinte forului competent - FRF/LPF/AJF - urma� toarele documente:

1. certificatul internat:ional de transfer;

2. contractul î�ncheiat de club cu juca� torul î�n cauza� ;

3. autorizat:ia de munca�  de la Ministerul Administrat:iei s: i Înternelor - Oficiul Roma�n 

pentru Îmigra� ri;

4. dovada achita� rii taxei de transfer.

c) pentru legitimarea sau transferul juca� torilor comunitari (ceta� t:eni stra� ini din statele 

membre ale UE) cluburile interesate trebuie sa�  depuna�  la forul competent documentele 

preva�zute de alin. 9, lit.b), pct.l, 2 s: i 4, precum s: i certificatul de î�nregistrare emis de 

autoritatea competenta� . Dispozit:iile de mai sus se completeaza�  cu cele preva� zute de 

Regulamentul FÎFA privind statutul s: i transferul juca� torilor. î�n cazulî�n care certificatul de 

transfer internat:ional (CTÎ) a fost solicitat de clubul din Roma�nia, prin intermediul FRF, î�n 

timpul perioadei de transfer, transferul juca� torului respectiv se poate efectua s: i î�n afara 

perioadei de transfer aprobata�  de FRF, daca�  CTÎ a fost transmis de federat:ia stra� ina�  cu 

î�nta� rziere.

10. Î�nregistrarea unui juca� tor profesionist se face pe baza depunerii de ca� tre clubul

solicitant la forul competent a urma� toarelor documente:

a) acordul de transfer sau dovada î�nceta� rii raporturilor contractuale cu ultimul club la

care a fost legitimat;

b) certificatul internat:ional de transfer – copie certificata�  (numai pentru î�nregistrarea

juca� torilor de la alte federat:ii nat:ionale/transferuri internat:ionale);
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c) contractul de munca�/contractul de activitate sportiva î�ncheiata�  de clubul cesionar cu

juca� torul respectiv; 

d) carnetul de legitimare al juca� torului sau licenţa de juca� tor profesionist;

e) fişa personala�  a juca� torului;

f) copia ca� rt:ii  de identitate a juca� torului; pentru juca� torii stra� ini se va prezenta copia

ca� rt:ii de identitate eliberata�  de autorita� t:ile nat:ionale din t:ara de res:edint:a� , din care sa�

reiasa�  domiciliul acestora;

g) dovada achita� rii taxei de transfer.

9. Pentru  a  fi  î�nregistrat  la  forul  organizator,  acordul  de  transfer  trebuie  sa�

î�ndeplineasca� , î�n mod cumulativ, urma� toarele condiţii:

a) sa�  fie  î�nscris  pe  formularele-tip,  emise  de  forul  competent  şi  completat  la  toate

rubricile;

b) sa�  fie  î�ncheiat  î�n  4  exemplare  originale,  dintre  care  unul  este  reţinut  de  forul

competent,  iar  celelalte  se  distribuie  dupa�  efectuarea  transferului  clubului  cedent,

clubului cesionar şi juca� torului;

c) sa�  fie semnat de juca� torul î�n cauza�  şi un reprezentant oficial al fieca� rui club şi sa�  fie

stampilat de ambele cluburi;

d) sa�  poarte numa� rul de î�nregistrare î�n registrele oficiale de evidenţa�  a documentelor

ambelor cluburi;

e) sa�  existe acordul scris al unuia din pa� rinţi, î�n cazul juca� torilor juniori î�n va� rsta�  de pa�na�

la 16 ani;

f) sa�  fie eliberat de clubul cedent pentru un juca� tor profesionist care are un contract

valabil cu clubul respectiv. 

10. Prin  î�ncheierea  acordului  de  transfer  cele  doua�  cluburi  şi  juca� torul

reglementeaza�  toate  drepturile  şi  obligaţiile  materiale  şi  financiare  ale  lor  şi  ale

juca� torilor transferaţi. Orice obligaţii contractuale ale clubului cedent faţa�  de juca� torul

transferat cu titlu definitiv ori ale juca� torului transferat fat:a�  de clubul cedent, î�nceteaza�

la data transferului, cu excepţia obligaţiilor preva�zute î�n acordul de transfer s: i î�n actele

adit:ionale î�ncheiate s: i î�nregistrate la forul organizator.

11. Î�n cazul transferurilor cu titlu gratuit dupa�  efectuarea transferurilor, cluburile nu

au dreptul  sa�  î�ncheie  noi  convenţii  (acte  adiţionale,  anexe)  î�n  care  sa�  prevada�  clauze cu

caracter  financiar  privind  transferurile  efectuate.  Nerespectarea  acestei  obligaţii  atrage

nulitatea  acestor  convenţii  şi  sancţionarea  cluburilor  î�n  cauza�  conform  prevederilor

regulamentare.
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12. Î�n situat:ia juca� torului aflat î�n coproprietate s: i transferat de la clubul cesionar cu

titlu gratuit, clauzele preva�zute î�n acordul init:ial de transfer sunt obligatorii.

13. Se interzice acordarea de ca� tre clubul cesionar a orica� ror sume de bani sau a altor

avantaje materiale juca� torilor î�nainte de î�nregistrarea la AJF Va� lcea a acordului de transfer.

14. Sumele provenind din indemnizaţiile de transfer se achita�  integral numai î�n contul

cluburilor cedente.

15. Acordurile  de  transfer  şi  documentele  preva�zute  de  alin.  9  se  verifica�  de  forul

competent, primesc un numa� r de ordine care se î�nscrie pe toate exemplarele, dupa�  care se fac

î�nscrierile  privind  transferul  propriu-zis  î�n  carnetul  de  legitimare  şi  î�n  fişa  personala�  a

juca� torului respectiv.

16. Se interzice efectuarea transferurilor î�n lipsa fişei personale a juca� torului, pe baza

unei fişe duplicat, î�ntocmita�  î�n conformitate cu î�nscrierile din carnetul de legitimare.

17. Un club nu are dreptul sa�  î�ncheie un acord de transfer, î�n calitate de club cedent,

pentru un juca� tor profesionist ca� ruia i-a î�ncetat contractul cu clubul respectiv, î�n caz contrar,

acordul de transfer este lovit de nulitate, sumele î�ncasate urma�nd a fi restituite.

18. Oricare suspendare aplicata�  unui juca� tor î�naintea efectua� rii  transferului la un alt

club va fi executata�  î�n cadrul noului club.

Articolul 20 - Transferul jucătorilor amatori 

1. Transferul  juca� torilor amatori  se efectueaza�  î�n  condiţiile  stabilite  pentru juca� torii

profesionişti,  pe  baza  acordului  î�ncheiat  î�ntre  cluburi  şi  cu  consimţa�ma�ntul  juca� torului,

nefiind  aplicabile  dispoziţiile  privind  contractele  î�ncheiate  cu  juca� torii  şi  licenţele  de

profesionişti. 

2. Transferarea definitiva�  a unui juca� tor amator junior î�n va� rsta�  de pa�na�  la 16 ani se

face şi cu consimţa�ma�ntul unuia din pa� rinţi, exprimat prin semnarea acordului de transfer.

          3. În cazul jucatorilor amatori se interzice acordarea si primirea de indemnizatii

de transfer.

         4. Cluburile care inregistreaza datorii fata de AJF Valcea dupa terminarea anului

competitional, nu vor putea efectua operatiuni de transferuri, vize anuale si nu vor fi

inscrise î�n competitiile noului sezon. 

          5. Protocoalele juca� torilor amatori, incheiate cu cluburile, cu valabilitate mai

mare deca� t 30.06.2019, î�s: i pa� streaza�  valabilitatea numai pana la data de 30.06.2020,

data pana la care aceste cluburi trebuie sa î�s: i reglementeze situat:ia juridica. Dupa�

data  de  30.06.2020,  clubul  poate  transforma  protocolul  î�n  contract  de  activitate

sportiva sau sa pastreze statutul de juca� tor amator al jucatorului. 

        Articolul 21 - Compensaţii de formare si promovare
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1. Compensaţiile  sunt  sume  datorate  de  noul  club  fostului  club  pentru recuperarea

parţiala�  a  cheltuielilor efectuate cu un juca� tor, de fostul club şi pot fi: 

a) Compensaţia de formare - o suma�  forfetara�  ce compenseaza�  cheltuielile efectuate de

fostul  club pentru select:ia  s: i  prega� tirea unui  juca� tor amator î�n  vederea practica� rii

jocului de fotbal

b) Compensaţie de promovare - o suma�  care compenseaza�  cheltuielile efectuate de fostul

club  pentru  perfect:ionarea  prega� tirii  s: i  pentru  cres:terea  valorii  unui  juca� tor

profesionist 

c) contribut:ie de solidaritate - suma�  reprezenta�nd 5% din indemnizat:ia de transfer pla� tita�  

pentru transferul unui juca� tor profesionist s: i care se distribuie cluburilor implicateî�n 

prega� tirea sa î�n perioada ca� t juca� torul a fost î�n va� rsta�  de 12 - 23 de ani î�mplinit:i.

2. 1Pentru a î�ncheia primul contract de profesionist cu un alt club, juca� torul amator nu

are nevoie de acordul  clubului  la care este legitimat.  Clubul  care a î�ncheiat  contractul  cu

juca� torul respectiv este obligat sa�  î�nştiinţeze, î�n scris, fostul club al juca� torului. 

       2.2 Pentru a legitima juca� torul, noul club trebuie sa�  prezinte la AJF Va� lcea, dupa�

caz, urma� toarele documente:

a) contractul î�ncheiat cu juca� torul;

b) dovada  achita� rii  ca� tre  fostul  club  a  sumei  aferente  compensat:iei  de  formare  ori

dovada stingerii î�n alt mod a acestei obligat:ii;

c) carnetul de legitimare al juca� torului;

d) fis:a personala�  a juca� torului;

e) dovada achita� rii taxei de transfer.

2.3.   Clubul care a schimbat statutul juca� torului este obligat sa�  î�ns:tiint:eze î�n

aceasta�  privint:a� , î�n scris, ultimul club la care juca� torul a fost legitimat cu titlu

definitiv  s: i  sa�  pla� teasca�  acestuia  suma aferenta�  compensat:iei  de formare î�n

termen de 30 de zile de la dataî�nregistra� rii contractului la FRF/LPF/AJF,î�n caz

contrar urma�nd sa�  fie sanct:ionat.

2.4. î�n cazul î�n care juca� torul amator care s: i-a schimbat statutulî�n profesionist a fost 

legitimat î�n cariera sa la mai multe cluburi care au contribuit la formarea sa, suma 

compensat:iei de formare se distribuie cluburilor respective î�n mod proport:ional cu 

durata legitima�rii juca� torului la fiecare club. Oricare din aceste cluburi are drept la 

act:iune pentru plata

2.5. Faptul ca�  un club a renunt:at la compensat:ia de formare nu afecteaza�  drepturile 

altor cluburi care au contribuit la formarea juca� torului.

2.6. Î�n  cazul î�n care la formarea unui juca� tor au contribuit mai multe cluburi s: i, 

Pagina 29



ulterior, unul sau unele dintre ele au fost dezafiliate de la FRF s: i/sau AJF s: i nu mai pot 

avea calitate procesuala�  activa� , fract:iunea din compensat:ia de formare cuvenita�  

acestui (acestora) se va distribui FRF. Federat:ia Roma�na�  de Fotbal va folosi 

compensat:ia de formare astfel obt:inuta�  doar pentru programele de dezvoltare pentru 

copii s: i juniori.

2.7.Compensat:ia de formare are un cuantum fix/an de prega� tire, stabilit î�n funct:ie de 

categoria competit:ionala�  a noului club, dupa�  cum urmeaza� :

a) cluburi/asociat:ii Liga 5 200lei/an
b) cluburi/asociat:ii Liga 4 300 lei/an
c) cluburi/asociat:ii SuperLiga 400 lei/an
d) cluburi cu activitate exclusiva de copii s: i juniori 1000 lei/an
e) cluburi de liga a ÎÎÎ-a 1500lei/an
f) cluburi de liga a ÎÎ-a 3500 lei/an
g) cluburi de liga Î 5000 lei/an

Pentru stabilirea cuantumului compensat:iei de formare cuvenita�  unui club se 

î�nmult:es:te suma corespunza� toare categoriei noului club cu numa� rul de ani î�ntregi 

î�n care juca� torul a fost legitimat ca amator la clubul solicitant. Pentru ani 

incomplet:i se calculeaza�  pe luni, procentual din suma anuala�

2.8. Categoria competit:ionala�  a noului club este aceea a echipei de seniori, 

participanta�  î�n campionatul de nivelul cel mai ridicat. Prin except:ie, cluburile care 

au mai multe echipe participante î�n competit:iile de seniori organizate de FRF vor 

achita compensat:ia de formare la nivelul echipei de seniori participante la 

campionatul de nivelul cel mai sca�zut, urma�nd a achita diferent:a de compensat:ie 

de formare doar î�n situat:ia î�n care juca� torul ca� ruia i-a fost schimbat statutul va fi 

utilizat pentru prima data�  î�n echipa de seniori participanta�  la campionatul de 

nivelul cel mai ridicat. (Pentru evitarea orica� rui dubiu, echipele din Liga Î s: i Liga a 

2-a care au s: i echipe participanteî�n Liga a 3-a vor achita compensat:ia de formare la

nivelul Ligii a -3-a, urma�nd sa�  pla� teasca�  diferent:a de compensat:ieî�n momentul î�n 

care juca� torul va fi utilizat pentru prima data�  î�n echipa de categorie superioara� . Nu

va avea important:a�  durata utiliza� rii juca� toruluiî�n echipa de categorie superioara� )

        2.9. a. î�n cazul î�n care, î�n perioada cuprinsa�  î�ntre data schimba� rii statutului s: i 

î�mplinirea va� rstei de 23 de ani, un juca� tor s-a transferat cu titlu definitiv sau 

temporar, ori a fost legitimat la un alt club de categorie superioara� , acest ultim club va 

fi obligat la plata compensat:iei de formare. Valoarea acesteia va fi î�n cuantumul 

corespunza� tor categoriei competit:ionale, cea mai ridicata� , a echipei de seniori a 

clubului respectiv, din care se va deduce suma deja pla� tita�  î�n condit:iile alin. 2.7, 
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respectiv suma care ar fi trebuit sa�  fie pla� tita�  de clubul care a schimbat statutul 

juca� torului.

b. Compensat:ia astfel stabilita�  la lit. a de mai sus se va achita tuturor cluburilor 

care au contribuit la formarea juca� torului respectiv, iar clubul care a schimbat 

statutul juca� toruluiî�n profesionist are dreptul la diferent:a de compensat:ie de 

formare î�ntre nivelul competit:ional al noului club s: i nivelul competit:ional al sa�u.

2.10. Sumele preva� zute la alin. 2.7 s: i 2.10 sunt pla� tibile pentru perioada ca� t juca� torii 

au fost legitimat:i ca amatori la dubul/cluburile respective s: i au avut va� rsta de 12 - 22 

ani î�mplinit:i. Pentru perioada 8-11 ani aceste sume se reduc cu 25%.

3. Compensat:ia de promovare se datoreaza�  de ca� tre noul clubul, doar î�n cazulî�n care 

un juca� tor profesionist î�n va� rsta�  de pa�na�  la 23 de ani, ca� ruia i-a î�ncetat contractul 

anterior cu vechiul club, a î�ncheiat un nou contract cu un club de categorie superioara�  

celei î�n care a participat fostul club. Se va avea î�n vedere va� rsta juca� torului la data 

î�nceta� rii raporturilor contractuale cu fostul club, socotita�  î�n ani î�mplinit:i.

3.1. Dreptul la compensat:ia de promovare se prescrieî�n termen de 2 ani de la data la 

care juca� torul a fost legitimat la noul club.

3.2. Cluburile care î�ncheie contracte cu juca� torii transferat:i temporar nu beneficiaza�  

de dreptul la compensat:ia de promovare.

3.3. Un club care denunt:a�  î�n mod unilateral, fa� ra�  justa�  cauza� , contractul cu juca� torul, 

nu mai are dreptul la compensat:ia de promovare. Daca�  un juca� tor denunt:a�  î�n mod 

unilateral contractul î�ncheiat cu clubul, pentru justa�  cauza� , respectivul club va avea 

dreptul doar la 1/2 din compensat:ia de promovare.

3.4. Compensat:ia de formare sau promovare nu se datoreaza�  î�n cazulî�n care un juca� tor

amator este transferat la un alt club î�n cadrul ca� ruia î�s: i va pa� stra statutul de amator, 

precum s: i î�n cazul î�n care un juca� tor este asimilat ca nou legitimat î�n urma� toarele 

situat:ii:

a)ca urmare aî�nceta� rii activita� t:ii competit:ionale pe o perioada�  de minim doi ani de la 

data la care juca� torul a participat efectiv la ultimul joc oficial;

b)ca urmare a disponibiliza� rii juca� torului dupa�  î�ncetarea afilierii clubului;

c)ca urmare a retragerii sau excluderii unei echipe din competit:ie.

3.5. Compensat:ia de promovare este reprezentata�  de salariul anual brut achitat 

juca� torului de ca� tre club, fiind alca� tuita�  din remunerat:ia neta�  achitata�  juca� torului 

conform contractului, la care se adauga�  taxele s: i impozitele achitate efectiv de club 
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pentru salariul net achitat juca� torului pentru ultimele 12 luni de contract. î�n calculul 

compensat:iei de promovare nu se includ indemnizat:ii, premii, prime de joc, bonusuri, 

cheltuieli de cazare, masa�  s: i transport care au fost achitate juca� torului de ca� tre fostul 

club.

3.6. Nu intra�  î�n calculul indemnizat:iei de promovare sumele pla� tite î�n perioada de 

referint:a� , dar aferente unei alte perioade de contract.

3.7. În cazul î�n care, anterior legitima�rii la noul club, juca� torul î�n cauza�  s-a aflat î�n 

transfer temporar, se ia î�n calcul, ca perioada�  de referint:a� , perioada de 12 luni 

anterioara�  transferului temporar î�n care juca� torul respectiv s-a aflat î�n raporturi 

contractuale s: i a avut drept de joc pentru clubul care solicita�  compensat:ia de 

promovare. Din perioada de referint:a�  se exclud perioadele ca� t juca� torul a fost î�n 

concediu medical ori s-a aflat î�n alte situat:ii de imposibilitate a executa� rii clauzelor 

contractuale fa� ra�  culpa sa.

3.8. Documentat:ia necesara�  stabilirii cuantumului compensat:iei de promovare 

cuprinde:

a) un exemplar al contractului î�ncheiat cu juca� torul î�n cauza� , î�nregistrat la FRF, LPF 

sau AJF, dupa�  caz, valabil î�n perioada de referint:a� ;

b)documentele care justifica�  plata remunerat:iei nete s: i a taxelor s: i impozitelor 

aferente acestuia, respectiv state de salarii, chitant:e, dispozit:ii de plata� , ordine de 

plata� , deconturi, registrul de casa� , extrase de cont, etc.; acestea se prezinta�  î�n original 

s: i copie serviciului specializat din cadrul FRF/ AJF care ret:ine copiile î�n urma 

verifica� rii conformita� t:ii acestora cu originalul;

c)dovada î�nregistra� rii î�n evident:a contabila�  a documentelor preva� zute la lit. a) s: i b).

3.9. Pentru stabilirea cuantumului compensat:iei de promovare se va proceda astfel:

a) fostul club adreseaza�  o cerere comisiei competente din cadrul AJF, dupa�  caz, 

î�mpreuna�  cu documentat:ia preva�zuta�  la alin. 3.8 s: i dovada achita� rii taxei procedurale;

b)documentat:ia prezentata�  se verifica�  de ca� tre serviciul specializat din cadrul AJF, 

care stabiles:te venitul net realizat de juca� tor î�n perioada de referint:a� ;

c) la termenul stabilit de comisie se convoaca�  reprezentant:ii celor doua�  cluburi s: i 

juca� torul î�n cauza� , care vor verifica documentele prezentate. î�n cazulî�n care juca� torul 

nu se prezinta�  la doua�  termene, des: i a fost citat regulamentar, comisia va proceda la 

solut:ionarea cererii î�n absent:a sa, considerandu-se ca�  semna� turile acestuia de pe 

documentele prezentate de fostul club nu sunt contestate;

d) î�n cazul î�n care juca� torul contesta�  semna� tura cu privire la primirea unor sume 
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cuprinse î�n documentat:ie, pres:edintele comisiei î�i va solicita sa�  declare aceasta î�n 

scris, urma�nd sa�  se declans:eze procedura legala�  de stabilire a autenticita� t:ii 

semna� turilor contestate. î�n acest caz, se va stabili cuantumul compensat:iei calculat pe 

baza sumelor recunoscute de pa� rt:i s: i se va pronunt:a o hota� ra� re î�n acest sens. Ulterior, 

î�n funct:ie de rezultatul expertizei, printr-o noua�  hota� ra� re, se va recalcula î�n mod 

corespunza� tor cuantumul compensat:iei. Sub sanct:iunea deca�derii din proba� , taxa 

procedurala�  pentru expertiza�  va fi avansata� , î�n termenul stabilit de comisie, de clubul 

t:inut la plata indemnizat:iei s: i va fi suportata�  de partea ce se va dovedi a fi î�n culpa� , 

respectiv juca� torul sau fostul club.

e) contestarea cu rea-credint:a�  de ca� tre juca� tor a semna� turilor de pe documentele 

privind î�ncasarea drepturilor financiare prezentate de ca� tre fostul sa�u club, atrage 

sanct:ionarea juca� torului conform prevederilor regulamentare;

f)comisia stabiles:te cuantumul compensat:iei de promovare avandî�n vedere 

remunerat:ia bruta�  achitata�  î�n perioada de referint:a�  de ca� tre club juca� torului conform 

alin. 3.5 de mai sus, astfel cum este calculat de serviciul specializat din cadrul FRF/AJF.

3.10. Compensat:ia de promovare se achita�  numai î�n contul clubului î�ndrepta� t:it astfel:

a) o trans:a�  de 50% din suma� , î�n termen de 30 de zile de la data ra�ma�nerii irevocabile a

hota� ra� rii;

b) a doua trans:a�  de 50% din suma� , î�n urma� toarele 60 de zile de la data ra�ma�nerii 

irevocabile a hota� ra� rii.

Aspectele  privind  sfera  de  aplicare  a  TVA  asupra  compensat:iilor  de  formare  s:i

promovare,  a  contribut:iilor  de  solidaritate  s: i  a  indemnizat:iilor  de  transfer  sunt

reglementate de legislat:ia aplicabila� î�n vigoare.

3.11. Neexecutarea obligat:iei de plata�  a compensat:iei de promovare nu poate afecta

dreptul de joc al juca� torului, urma�nd sa�  fie sanct:ionat doar clubul care o datoreaza� .

4. Contribut:ia de solidaritate se calculeaza�  s: i se distribuie cluburilor î�ndrepta� t:ite de

clubul care legitimeaza�  juca� torul. Daca�  un juca� tor profesionist se transfera�  î�n timpul

perioadei de valabilitate a contractului sa�u, o suma�  reprezenta�nd 5% din indemnizat:ia

de transfer datorata�  clubului  cedent  se repartizeaza�  cluburilor care au contribuit la

prega� tirea juca� toruluiî�n perioada ca� t acesta a fost î�n va� rsta�  de 12 - 23 de ani cu titlu de

contribut:ie  de  solidaritate.  Cuantumul  contribut:iei  de  solidaritate  se  va  stabili  î�n

raport de numa� rul de ani (sau luni, daca�  a fost mai put:in de un an) ca� t juca� torul a fost

legitimat la fiecare club î�n perioada respectiva� , conform anexei ÎÎÎ.

4.1. Este responsabilitatea noului club (clubului cesionar) sa�  calculeze s: i sa�  distribuie
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cluburilor î�ndrepta� t:ite contribut:ia de solidaritate, î�n termen de maxim 30 de zile de la

transferul juca� torului, pe baza fis:ei personale a juca� torului, cuantumul indemnizat:iei

de transfer datorata�  clubului cedent fiind redus î�n mod corespunza� tor.

4.2. La cerere, forul competent s: i juca� torul vor ajuta clubul la determinarea exacta�  a

cluburilor care au contribuit la prega� tirea juca� torului.

4.3.  î�n  cazul  î�n  care,  î�nca� lca�nd  dispozit:iile  de  mai  sus,  clubul  cesionar  pla� tes:te  integral

clubului cedent suma indemnizat:iei de transfer, clubul cesionar va fi sanct:ionat cu penalitate

iar clubul cedent va fi obligat sa�  restituie clubului cesionar suma î�ncasata�  fa� ra�  drept.

4.4.  Sumele aferente  compensat:iilor  de formare/promovare,  contribut:iilor  de solidaritate,

indemnizat:iilor de transfer s: i  altele asemenea se pla� tesc de ca� tre clubul debitor î�n  contul

clubului creditor. Neemiterea facturii de ca� tre creditor nu condit:ioneaza�  executarea obligat:iei

de plata�  indiferent de temeiul acesteia. î�n lipsa facturii creditorul nu va putea solicita doba�nzi

sau penalita� t:i  de î�nta� rziere ca�nd acestea sunt preva�zute î�n convent:ia pa� rt:ilor. Se interzice

plata unor astfel  de sume unor tert:i,  cu except:ia creant:elor bugetare constatate prin titlu

executoriu la data pla� t:ii.

Articolul 22 Punerea la dispozit:ie a juca� torilor pntru selectionatele judetene ale AJF Valcea

 1.Cluburile sunt obligate sa�  puna�  la dispozit:ia FRF juca� torii select:ionat:i pentru 

reprezentativele (echipele) nat:ionale, indiferent de va� rsta� .

2. Un club care pune la dispozit:ie juca� tori î�n scopul preva�zut la alin. 1 nu are dreptul la nici o 

compensat:ie financiara� .

3. În vederea prega� tirii s: i participa� rii cu reprezentativele nat:ionale la jocuri, turnee sau 

competit:ii oficiale s: i amicale, FRF poate lua, atunci ca�nd este cazul, ma�surile necesare 

î�ntreruperii competit:iilor interne î�n mod corespunza� tor, cu consultarea LPF, pentru 

competit:iile organizate de aceasta.

4. Juca� torii select:ionat:i î�n reprezentativele nat:ionale sunt obligat:i sa�  se prezinte la data, locul 

s: i perioadele pentru care au fost convocat:i de AJF

5. un juca� tor care nu poate participa la o convocare a AJF ca urmare a unei î�mbolna�viri sau 

accidenta� ri este obligat sa�  se prezinte la convocare

6. Clubul care refuza�  sa�  puna�  la dispozit:ie juca� torii sa� i convocat:i pentru partidele 

reprezentativelor nat:ionale, neglijeaza�  sa�  o faca�  sau nu permit acestora sa�  se prezinte la 

convoca� ri, vor fi sanct:ionate potrivit prevederilor regulamentului disciplinar. Jocurile la 

care au participat juca� torii convocat:iî�n perioada de interdict:ie, conform alin. 3 de mai sus,

se omologheaza�  cu rezultatul de 3-0î�n favoarea echipelor adverse. Asociat:ia Judeteana�  de 

Fotbal Valceaare dreptul de a sista orice ajutor financiar pentru cluburile care î�ncalca�  
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obligat:iile din prezentul alineat.

Articolul 23 – Abateri

Constituie abateri de la prevederile prezentului regulament:

a) efectuarea cu rea-credinţa�  a unor modifica� ri, corecturi, adaosuri, ştersa� turi, î�n cererile

şi carnetele de legitimare, î�n acordurile de transfer, contractele de munca� , convenţii

civile, protocoale, î�n actele adiţionale la acestea, precum şi î�n alte documente oficiale.

Înstigarea unui juca� tor de a rezilia contractul î�ncheiat cu clubul sa�u î�n scopul facilita� rii

legitima� rii juca� torului la un alt club;

b) semnarea de ca� tre juca� tor a doua�  sau mai multe cereri de legitimare;

c) î�ncheierea de contracte, convenţii sau protocoale cu doua�  sau mai multe cluburi pe

aceeaşi perioada�  de timp;

d) î�nceperea negocierilor cu un juca� tor aflat sub contract cu un alt club, fa� ra�  informarea,

î�n scris, a clubului respectiv sau î�ncheierea unui contract cu un juca� tor aflat î�n situaţia

preva�zuta�  de art. 14 alin. 5, pentru perioada ca� t acesta se afla�  î�n stare de suspendare;

e) transferarea unui juca� tor de ca� tre clubul cesionar, la care a fost transferat temporar la

un alt club, fa� ra�  acordul clubului cedent;

f) acordarea  de  sume  de  bani  sau  a  altor  avantaje  materiale  jucatorilor  inainte  de

definitivarea si semnarea acordului de transfer

g) acordarea s: i primirea de indemnizat:ii de transfer pentru transferul juca� torilor amatori

h) nedepunerea la  AJF dupa�  caz, a sumelor reprezenta�nd cheltuielile de verificare, expertiza�  

s: i alte cheltuieli efectuate cu ocazia stabilirii compensat:iei de promovare

i) nerespectarea  obligaţiei  şi  a  termenelor  de  plata�  a  drepturilor  stabilite  de  ca� tre

comisiile  AJF  Va� lcea,  pe  baza  clauzelor  contractelor  de  munca,  contractelor  de

activitate sportiva î�ncheiate cu juca� torii;

j) refuzul nejustificat al unui juca� tor junior de a î�ncheia un contract cu clubul la care se

afla�  legitimat, î�n condiţiile preva� zute de art. 14 alin. 2 din prezentul regulament;

k) eliberarea  unui  acord  de  transfer  pentru un juca� tor  profesionist  ca� ruia  i-a  î�ncetat

contractul cu clubul la care este legitimat;

l) omisiunea unui club de a informa, î�n scris, un alt club cu privire la î�ncheierea unui

contract  cu  un  juca� tor  amator  sau  cu  un  juca� tor  profesionist  aflat  î�n  perioada

ultimelor 6 luni de contract cu clubul respectiv; 

m) omisiunea preschimba� rii carnetelor de legitimare pentru juca� tori la terminarea 

perioadei junioratului; omisiuneaî�nregistra� riiî�n evident:a clubului a unor documente privind 

statutul juca� torilor sau existent:a unor neconcordant:eî�n aceste î�nregistra� ri;
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n) omisiunea juca� torului de a informa clubul, î�n scris, cu privire la î�ncheierea unui nou

contract cu un alt club î�n perioada ultimelor 6 luni de contract cu clubul la care este

legitimat; 

o) contestarea cu rea-credinţa�  de ca� tre juca� tor  a  semna� turilor  de  pe  documentele  de

plata� ;

p) omisiunea unui oficial al clubului de a depune fişa personala�  a juca� torului la noul for

competent, î�n termenul regulamentar;

q) omisiunea  unui  club  de  a  notifica  clubul  la  care  juca� torul  este  legitimat  cu  titlu

definitiv  î�nainte  de  a  î�ncepe  negocierile  cu  juca� torul  î�n  vederea  î�ncheierii  unui

contract cu acesta; 

r) omisiunea unui club de a informa î�n scris clubul la care juca� torul a fost legitimat ca

amator cu privire la schimbarea statutuluiî�n profesionist; omisiunea clubului care a

schimbat  statutul  unui  juca� tor  amator  î�n  profesionist  de  a  pla� ti  compensat:ia  de

formare  î�n  termenul  ara� tat  la  art.  21.2.3.;  prevederea  s: i  acordarea  de  drepturi

financiare prin RÎ; 

s) neexecutarea de ca� tre juca� tori a obligat:iilor de a restitui sumele pe care le datoreaza�  

cluburilor, conform hota� ra� rilor irevocabile ale instant:elor competente;

t) nerespectarea de ca� tre cluburi a obligat:iilor de plata�  fat:a�  de juca� tori sau alte cluburi, la

termenele s: i î�n condit:iile stabilite prin contractele î�ncheiate, fa� ra�  o baza�  contractuala� /

regulamentara� .  Neplata  fa� ra�  o  baza�  contractuala� /regulamentara�  este  considerata�

abatere daca�  î�nta� rzierea fat:a�  de scadent:a�  este mai mare de 30 de zile s: i daca�  clubul a

fost pus anterior î�n î�nta� rziere de ca� tre creditor cu acordarea unui termen de cel put:in

10 zile pentru executarea obligat:iilor contractuale.

u) necomunicarea contului î�n care sa�  fie virata�  indemnizat:ia de formare, contribut:ia de 

solidaritate sau compensat:ia de promovare.

Articolul 24 – Sancţiuni

Abaterile de la prevederile prezentului regulament se sancţioneaza�  astfel:

A. Jucătorii:

1. Pentru abaterile  preva� zute  la  art.  23,  lit.  a),  b)  şi  c),  se  sancţioneaza�  cu 8  jocuri

suspendare s: i penalitate sportiva�  î�n cuantum de 300 lei.

2. Pentru abaterea  preva� zuta�  de  art.  23,  lit.  g),  juca� torii  vor  fi  suspendaţi  pentru o

perioada�  de doi ani.
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3. Pentru abaterea preva� zuta�  de art. 23, lit. j), juca� torii vor fi sancţionaţi cu penalitate

sportiva�  î�n cuantum de 300 lei

4. Sancţionarea  juca� torilor  de  ca� tre  cluburi  pentru  abateri  disciplinare  se  face  î�n

condiţiile  preva�zute  de  regulamentul  disciplinar  al  AJF  Va� lcea,  Regulamentul  intern  al

cluburilor şi, respectiv contractul î�ncheiat î�ntre pa� rţi, sancţiunile aplicabile fiind urma� toarele:

a) avertisment scris;

b) penalita� ţi  (reducerea  drepturilor  financiare)  al  ca� ror  cuantum  total,  î�ntr-un  an

competiţional,  nu poate depa�şi  25% din valoarea drepturilor contractuale cuvenite

juca� torului;

c) suspendarea dreptului de a participa la jocurile oficiale pe o perioada�  de 1-3 luni, care

se ratifica�  de CSJ din cadrul AJF Va� lcea. Î�n perioada suspenda� rii drepturile financiare

ale juca� torilor pot fi diminuate, cuantumul reducerii fiind de maxim 25% din valoarea

drepturilor contractuale cuvenite acestuia î�ntr-un an competit:ional.

Î�n  cazul  aplica� rii  cumulate  a  sanct:iunilor  preva� zute  la  lit.  b)  s: i  c),  suma  maxima�  a

penalita� t:ilor/reducerii nu poate depa� s: i 25% din valoarea drepturilor contractuale î�ntr-un an

competit:ional.

B. Oficiali ai cluburilor:

1. Pentru abaterile preva� zute de art. 23, lit. a), se sancţioneaza�  cu penalitate sportiva� ,

astfel:

a) oficiali ai cluburilor din Superliga� : 500 de lei

b) oficiali ai cluburilor din Liga a ÎV-a: 300 de lei

c) oficiali ai cluburilor din Liga a V-a, copii s: i juniori: 200 de lei

2. Pentru abaterile preva� zute de art. 23, lit. d), e), şi h), se sancţioneaza�  cu penalitate

sportiva� , astfel

a) oficiali ai cluburilor din Superliga� : 300 de lei

b) oficiali ai cluburilor din Liga a ÎV-a: 200 de lei

c) oficiali ai cluburilor din Liga a V-a, copii s: i juniori: 100 de lei

3. Pentru abaterea preva� zuta�  de art. 23, lit. n), se sancţioneaza�  cu penalitate sportiva� ,

astfel:

a) oficiali ai cluburilor din Superliga� : 400 de lei

b) oficiali ai cluburilor din Liga a ÎV-a: 300 de lei

c) oficiali ai cluburilor din Liga a V-a, copii s: i juniori: 200 de lei

4. Toate penalita� ţile aplicate oficialilor cluburilor vor fi achitate î�n termen de maxim 30

de zile de la data ra�ma�nerii irevocabile a hota� ra� rilor, î�n caz contrar, cluburile vor suporta, î�n

solidar, plata acestora, urma�nd a se aplica î�n mod corespunza� tor sanct:iunile regulamentare.
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C. Cluburile:

1. Pentru abaterile preva� zute de art. 23, lit. f) î�n cazul î�n care un club nu î�s: i  executa�

obligat:iile î�n termen de 30 de zile de la comunicarea hota� ra� rii definitive s: i executorii, acesta

va fi sanct:ionat, î�n ordine, astfel:

a) va fi obligat la plata unei penalita� ţi de 100 lei şi i se va acorda un termen de graţie de

15 zile pentru executarea integrala�  a obligaţiilor de plata� ;

b) i  se  va  interzice  dreptul  de  a  transfera  s: i/sau legitima juca� tori  î�n  calitate  de  club

cesionar  s: i  i  se  vor  sca�dea  puncte.  Sca�derea  de  puncte  se  aplica�  asupra  celor

acumulate î�n campionat de echipa de categoria cea mai ridicata� , urma�nd ca la fiecare

15 zile calendaristice de î�nta� rziere la plata� ,  echipei î�n cauza�  sa�  i se scada�  ca� te doua�

puncte.

c) sanct:iunile ara� tate la lit.  b) se aplica�  timp de 90 de zile,  dupa�  care echipa clubului

respectiv va fi exclusa�  din toate competit:iile. Î�n cazul î�n care clubul debitor are mai

multe echipe de seniori, toate echipele clubului de seniori ale respectiv vor fi excluse

din competit:ii.

2. Pentru abaterile preva� zute de art. 23, lit. m) s: i n), clubul î�n cauza�  se sancţioneaza�  cu

penalitate sportiva�  î�n cuantum de 300 lei.

3. Pentru  abaterile  preva� zute  de  art.  23  lit.  o)  clubul  va  putea  fi  sanct:ionat  cu

urma� toarele sanct:iuni:

a) un avertisment

b) mustrare

c) penalitate sportiva�  î�n cuantum de 1-5% din suma datorata�

d) interzicerea  de  a  legitima  juca� tori  noi,  pentru  una  sau  doua�  perioade  î�ntregi  s: i

consecutive de transfer.

Aceste sanct:iuni se pot aplica cumulativ s: i vor fi dispuse de CSJ, la cererea creditorului,

prin aceeas:i hota� ra� re prin care clubul este obligat la executarea clauzelor contractuale fat:a�  de

acesta. O recidiva�  va fi considerata�  ca o circumstant:a�  agravanta�  s: i conduce la o pedeapsa�  mai

severa� . Executarea interdict:iei de legitimare, î�n conformitate cu punctul d) de mai sus poate fi

suspendata� . Prin suspendarea executa� rii unei interdict:ii de legitimare, clubul sanct:ionat este

supus unei perioade de proba�  cuprinsa�  î�ntre s:ase luni s: i doi ani. Î�n cazul î�n care clubul care

beneficiaza�  de o interdict:ie de legitimare suspendata�  sa� va� rs:es:te o noua�  abatere de acelas: i

gen  î�n  cursul  perioadei  de  proba� ,  suspendarea  este  revocata�  automat  s: i  interdict:ia  de

legitimare  se  va  executa;  aceasta  se  va  ada�uga  la  sanct:iunea  pronunt:ata�  pentru  noua

î�nca� lcare. 
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Articolul 26 - Competenţa soluţionării litigiilor

1. Conform  prevederilor  statutului  AJF  Va� lcea,  î�n  funct:ie  de  materie,  competenţele

privind soluţionarea litigiilor revin comisiilor cu atribuţii jurisdicţionale, astfel:

a) î�n prima�  instanţa� : CSJ din cadrul AJF Va� lcea;

b) hota� ra� rile pronunţate î�n prima�  instanţa�  pot fi atacate la Comisia de Recurs din cadrul

AJF Va� lcea

2. Comisia  pentru  Statutul  Jucatorului  din  cadrul  AJF  Va� lcea  este  competenta�  sa�

solut:ioneze cauze ce au ca obiect:

a) î�ncheierea, interpretarea s: i executarea contractelor î�ncheiate î�ntre cluburi s: i juca� tori,

precum s: i ment:inerea stabilita� t:ii contractuale;

b) compensat:iile de formare intervenite î�ntre cluburile afiliate la AJF Va� lcea;

c) statutul de amator, profesionist, legitimarea s: i transferul juca� torilor de fotbal;

d) litigiile  î�ntre  cluburi  afiliate  la  AJF  Va� lcea  privind  incheierea,  interpretarea  s: i

executarea acordurilor de transfer referitoare la drepturile s: i obligat:iile reciproce ale

cluburilor, precum s: i a altor contracte î�ncheiate î�ntre cluburi afiliate AJF Va� lcea;

e) î�ncheierea, interpretarea s: i executarea altor contracte î�ncheiate î�ntre cluburi afiliate la

AJF Va� lcea;

f) alte  cauze/litigii  privind  activitatea  de  fotbal  la  cererea  juca� torilor  sau  cluburilor

afiliate.

3. Î�n exercitarea jurisdict:iei sale, CSJ aplica�  statutul s: i regulamentele AJF Va� lcea.

Articolul 27 - Cererea de chemare în judecată

1. Învestirea  CSJ  se  face  printr-o  cerere  formulata� ,  î�n  scris,  î�n  limba  roma�na�  s: i

î�nregistrata�  la Registratura AJF Va� lcea. Cererea va trebui sa�  conţina�  cel puţin urma� toarele

elemente:

a) numele s: i  adresa pa� rţilor ca� t  şi numa� rul de telefon cunoscut la care urmeaza�  sa�  se

efectueze actele de procedura�  fat:a�  de pa� rt:i;

b) solicita� rile pa� rţilor;

c) prezentarea situaţiei de fapt, motivele de drept care stau la baza cererii,  precum şi

ara� tarea mijloacelor de proba� ;

d) valoarea litigiului daca�  este vorba de un litigiu de ordin patrimonial;

e) exemplarul  original  al  dovezii  achita� rii  taxei  de  procedura�  s: i  al  cererii,  care  vor

ra�ma�ne la dosarul cauzei. Î�n situat:ia transmiterii cererii de chemare î�n judecata�  prin

fax, originalul taxei de procedura�  va fi depus pa�na�  la primul termen acordat î�n cauza�

sub sanct:iunea anula� rii cererii.
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f) data şi semna� tura.

2. O data�  cu depunerea cererii de chemare î�n judecata�  reclamantul are obligaţia de a

depune toate documentele de care î�nţelege sa�  se foloseasca�  î�n dovedirea susţinerilor sale.

Documentele relevante pentru soluţionarea cauzei,  cum ar fi  contractele şi corespondenţa

anterioara�  legata�  de litigiu se vor depune î�n original sau certificate conform cu originalul,

s:tampilate de persoana juridica�  s: i  semnate de reprezentantul oficial  al  acesteia,  respectiv

semnate de persoana fizica�  reclamanta� , dupa�  caz. Reclamantul nu va mai avea dreptul de a

depune documente noi la termenele ulterioare. 

3. Cererea de chemare î�n judecata�  care nu cuprinde elementele sus-menţionate va fi

returnata�  reclamantului,  de  ca� tre  secretariatul  CSJ,  cu  invitaţia  de  a  completa  lipsurile

constatate. Î�n cazul î�n care, î�n termen de 10 zile de la î�nştiinţare, reclamantul nu completeaza�

lipsurile  indicate  de ca� tre  secretariat,  cererea va  fi  respinsa�  prin  î�ncheiere  irevocabila�  î�n

prima şedinţa�  a CSJ.

4. Daca nu exista�  niciun motiv de a refuza primirea cererii  de chemare in judecata� ,

aceasta  urmeaza�  a  fi  comunicata  de  secretariatul  CSJ  î�mpreuna  cu  toate  actele  relevante

pa� ra� tului,  acesta ava�nd dreptul  sa�  formuleze î�nta�mpinare.  Î�nta�mpinarea va fi  depusa� ,  sub

sancţiunea nelua� rii î�n seama�  a acesteia, cu cel puţin 2 zile î�naintea termenului fixat de ca� tre

CSJ pentru judecarea cauzei. Daca�  pa� ra� tul nu formuleaza�  î�nta�mpinare, CSJ se va pronunţa pe

baza documentelor existente la dosarul cauzei. Î�n mod excepţional, este posibil un al doilea

schimb de corespondenţa� .

5. Î�n  cazul î�nscrisurilor,  acestea se depun î�n  original  sau cu ment:iunea ”conform cu

originalul” î�nsot:ita�  de semna� tura pa� rt:ii s: i s: tampila (daca�  este cazul) care î�nt:elege sa�  î�l invoce.

Articolul 28 - Forma de desfășurare a procedurii, audieri

1. Procedurile se desfa� s:oara�  î�n scris.

2. CSJ va putea ama�na cauza o singura�  data�  pentru lipsa�  de apa� rare temeinic motivata�

sau pentru solut:ionarea litigiului  pe cale amiabila� .  Ama�narea cauzei pentru oricare dintre

cele doua�  motive ment:ionate nu da�  dreptul pa� rt:ilor de a mai solicita o noua�  ama�nare.

3. Daca CSJ  nu se  considera�  la�murita�  î�n  baza  î�nscrisurilor  existente  la  dosar,  pot  fi

convocate  pa� rţile  sau  alte  persoane  la  audieri,  specifica�ndu-se  î�n  î�ncheierea  de  şedinţa� ,

precum  şi  î�n  cuprinsul  citaţiei,  numele  persoanei  chemate  la  audieri.  Secretarul  CSJ  va

î�ntocmi  un  procesverbal  de  s:edint:a�  î�n  care  va  menţiona  numele  persoanelor  prezente.

Persoanele audiate vor semna propriile declaraţii.

4. Pronunţarea unei hota� ra� ri poate fi ama�nata�  o singura�  data� , pentru cel mult 7 zile.
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5. Litigiul va fi solut:ionat î�n cel mult 30 de zile, calculate de la data primului termen de

judecata� .  Î�n  situat:ia  efectua� rii  unor  expertize  (contabile,  grafoscopice,  etc)  termenul  de

solut:ionare poate fi mai mare de 30 de zile.

Articolul 29 - Probele, administrarea probelor

1. Dovada unui act juridic sau a unui fapt se poate face prin î�nscrisuri,  expertize de

specialitate, martori s: i/sau declarat:iile pa� rt:ilor sau alte mijloace materiale de proba� . Atunci

ca�nd dovada pla� t:ii drepturilor financiare izvora� te dintr-un contract/acord de transfer/acord

etc. se face prin î�nscrisuri se vor avea î�n vedere cu prioritate, urma� toarele documente:

a) acte care atesta�  plata prin transfer bancar sau depunere î�n cont bancar (ordine de

plata� , chitant:e de depunere, extrase de cont etc);

b) dispozit:ii  de plata� ,  state de plata�  sau alte chitant:e  liberatorii.  Aceste î�nscrisuri  vor

cuprinde î�n mod obligatoriu data efectua� rii pla� t:ii, suma (î�n cifre s: i litere), semnificat:ia

pla� t:ii,  numele î�n clar,  datele de identificare s: i  semna� tura beneficiarului.  Î�n cazul î�n

care aceste î�nscrisuri nu cuprind toate elementele ment:ionate anterior, acestea vor fi

î�nla� turate de la solut:ionarea cauzei.

2. Vor putea fi  administrate doar mijloacele de proba�  pertinente şi relevante pentru

soluţionarea cauzei.

3. Sarcina probei revine pa� rţii care formuleaza�  o pretenţie î�n faţa CSJ.

4. Ava�nd î�n  vedere  rolul  activ  al  instanţei,  CSJ  poate  avea î�n  vedere  la  soluţionarea

cauzei mijloace de proba�  care nu au fost prezentate de pa� rţi.

5. Probele nu au o valoare dinainte stabilita� , fiind apreciate î�n mod liber de membrii

CSJ. Înstanţele vor avea î�n vedere la soluţionarea cauzelor deduse judeca� ţii atitudinea pa� rţilor

î�n cursul procesului (spre exemplu, refuzul de a ra� spunde la o î�ntrebare adresata�  de comisie

sau de a prezenta mijloacele de proba�  solicitate de comisie).

6. Pa� rţile sunt obligate sa�  participe activ î�n vederea soluţiona� rii cauzei. Î�n cazul î�n care

pa� rţile  nu  coopereaza� ,  CSJ  va  pronunţa  o  decizie  baza�ndu-se  pe  documentele  î�n  posesia

ca� rora se afla� .

7. Toate persoanele a ca� ror activitate este reglementata�  de statutul şi regulamentele

AJF au obligaţia de a da curs solicita� rilor formulate de CSJ, indiferent de obiectul acestora.

8. CSJ poate suspenda judecarea cauzei :

a) cand pe rolul organismelor jurisdicţionale se afla�  o cauza disciplinara�  a ca� rei dezlegare

influenţeaza�  soluţia ce urmeaza�  a fi pronunţata�  ;
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b) cand desfa� şurarea normala�  a procedurii de soluţionare a cauzei este impiedicata� , prin

neindeplinirea,  de  ca� tre  partea  reclamanta� ,  a  obligaţiilor  procesuale  preva�zute  in

regulamente, sau stabilite, in sarcina acesteia, de ca� tre CSJ.

c) ca�nd pe rolul instant:elor judeca� tores:ti se afla�  î�nregistrata�  o cauza�  care poate influent:a

solut:ia ce urmeaza�  a fi pronunt:ata� .

Articolul 30 - Recursul 

1. Hota� ra� rile CSJ pot fi atacate cu recurs î�n fat:a Comisiei de Recurs. Recursul suspenda�

executarea hota� ra� rii atacate.

2. Termenul de recurs, de 5 zile, î�ncepe din ziua urma� toare celei î�n care este primita�

hota� ra� rea motivata� .

3. Cererea de recurs va cuprinde:

a) numele,  domiciliul  sau  res:edint:a  persoanei  fizice,  iar  pentru  persoanele  juridice,

denumirea s: i sediul lor, numa�rul de telefon pentru toate pa� rt:ile aflate î�n litigiu;

b) ara� tarea hota� ra� rii care se ataca� ;

c) obiectul  s: i  valoarea cererii,  precum s: i  calculul  prin care s-a  ajuns la  determinarea

acestei valori;

d)  motivele de fapt s: i de drept pe care se î�ntemeiaza�  recursul;

e) dovezile invocate î�n sust:inerea recursului;

f) semna� tura pa� rt:ii.

Articolul 31 - Adoptarea şi intrarea în vigoare

Prezentul regulament a fost aporbat in sedinta Comitetului Executiv din 13 august 2019

si intra�  î�n vigoare la data de 14 august 2019 şi se va aplica tuturor cererilor aflate pe rolul CSJ

la aceasta�  data� .
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