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R E G U L A M E N T U L 
privind TRANSFERUL ATLEŢILOR valabil în anul 2012 

 
Regulamentul privind TRANSFERUL ATLEţILOR de la un Club la altul,vizeazã: 
- asigurarea stabilitãţi şi continuitãţi în activitatea atleţilor la secţiile de Atletism la care sunt legitimaţi, în vederea 
consolidãrii şi dezvoltãrii acestora; 
- stimularea interesului tuturor factorilor interesaţi în acest domeniu, în asigurarea celor mai bune condiţii de pregãtire 
a atleţilor; 
- instaurarea unor raporturi echitabile între cluburile sportive si între cluburile sportive şi atleţi. 
ART. 1 – Transferul atleţilor legitimaţi pe teritoriul României se face numai de către F.R.A., la cererea atletului, numai 
cu acordul scris al cluburilor de care aparţin cu excepţia situaţiilor prevăzute la Art.9. 
ART. 2 – Acordul de transfer împreuna cu carnetul de legitimare şi taxa de transfer vor fi depuse la F.R.A., în vederea 
aprobării de către Consiliul Federal. 
ART. 3 – Acordul de transfer neînsoţit de documentele solicitate, NU va fi luat în considerare. 
ART. 4 - In cazul solicitării unui club membru al altei Federaţii Sportive Naţionale în vederea 
împrumutului pe o perioada determinata a unui atlet component al unui club membru al F.R.A. sunt obligatorii minim 
următoarele cerinţe care vor fi reinoite obligatoriu ANUAL: 
a) solicitarea scrisă a clubului membru al Federaţiei Sportive Naţionale la care este afiliat clubul care solicită aceasta; 
b) acordul scris al clubului membru a F.R.A. (în cazul atleţilor aflaţi în dublă legitimare - este obligatoriu acordul 
ambelor cluburi); 
c) cererea scrisă a sportivului. 
Toate aceste cerinţe vor ţine cont de angajamentele şi obligaţiile asumate de club si 
atlet în vederea realizării obiectivelor F.R.A. şi membrilor acesteia în anul în curs. 
ART. 5  
– Transferul intra în vigoare după ce a fost aprobat de către Consiliul Federal (plătit și operat în carnetul de 
legitimare). 
ART. 6 - Dreptul de a concura şi/sau participa pentru o altă Federaţie Sportivă Naţională de 
Atletism se va acorda numai de către F.R.A. respectând Regulamentele I.A.A.F. 
F.R.A. îşi rezervă (în conformitate cu regulamentele I.A.A.F.) dreptul de a stabili condiţiile 
transferului cu Federaţia Sportivă Naţională de Atletism din ţara respectivă. 
ART. 7 – Atleţii care solicită să fie împrumutaţi pe o perioada determinată la un club din altă ţară vor îndeplini 
cerinţele de la Art. 4. 
ART. 8 – Pentru atleţii care doresc să se transfere şi să concureze pentru o altă ţară 
F.R.Atletism va stabili cu Federaţia Sportivă Naţională de Atletism din ţara respectivă condiţiile transferului în 
conformitate cu Regulamentul I.A.A.F. 
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ART. 9 - F.R.A. poate aproba transferul, fãrã acordul scris al clubului la care este legitimat un atlet, în urmãtoarele 
situaţii:  
a) când atletul intrã în clasa a IX-a și/sau pe întregul parcurs școlar se transferă la o altă unitate școlară până la 
obținerea examenului de bacalaureat inclusiv la un liceu cu profil sportiv, cu secţie afiliatã la Federaţia Românã de 
Atletism, în altã localitate decât cea de domiciliu. Dacă atletul are contract de dubla legitimare în momentul depunerii 
acordului de transfer, clubul care solicită transferul este obligat să depună în scris și acordul clubului cu care atletul în 
cauză se află în dublă legitimare; 
b) când atletul este admis în anul I – curs de zi – în învãţãmântul superior sau postliceal în altã localitate, şi solicitã 
transferul la un club universitar, sau în lipsa acestuia, la un alt club din localitatea respectivã; 
c) când atletul absolvã învãţãmântul superior şi se angajeazã cu contract de muncă, avizat de instituția abilitată; 
d) când unui atlet i-a expirat perioada de juniorat şi este legitimat înca la un club al M.E.C.T.S.-ului 
Ex.(CSS,LPS,Colegii,etc.) şi nu a fost rezolvată situaţia legitimării lui până în acel moment prin acord de transfer sau 
transfer definitiv în urma unui Contract (Convenţie/Protocol) de dublă legitimare în care a fost prevazută clauza ca la 
expirarea acestuia, atletul v-a rămâne definitiv la clubul cu care a avut dubla legitimare. 
Clubul cesionar va instiinta în scris, obligatoriu clubul cedent despre intențiile atletului care face obiectul 
transferului prevazut de art. 9 și se obligă să prezinte la F.R.A. și corespondenţa avută cu clubul cedent. 
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FEDERAŢIA ROMÂNÃ DE ATLETISM 

 
Nr./data înregistrãrii la F.R.A                                                                                                    
A.J.A./A.M.A.___________                             Nr/data înreg. la club cedent ______________ 
  

                           Nr/data înreg. la club cesionar_____________ 
  

ACORD DE TRANSFER 
     
Art. 1 PÃRŢILE 
1.1. Clubul cedent - care cedeazã  atletul______________________________________________________ 

                                                                   (denumirea clubului şi localitatea) 
                                                                                    
reprezentat de__________________________________ în calitate de_________________________ 
                        (numele şi prenumele împuternicitului)                           (funcţia împuternicitului) 
 
                                                
1.2  Clubul  cesionar - care primeşte atletul_____________________________________________                                        
                                                                (denumirea clubului şi localitatea) 
 
reprezentat de _________________________________în calitate de___________________________ 
                (numele şi prenumele împuternicitului)                            (funcţia împuternicitului) 
                                                                   

ŞI 
 

1.3 Atletul __________________________________nãscut la data de_______________________ 
(numele şi prenumele)                                                 (ziua / luna  / anul) 

 
În localitatea___________________________________ 
                            (comuna, oraşul municipiul) 
 
legitimat la clubul sportiv_______________________________localitatea_______________________ 
 
judeţul_______________cu Carnetul de Legitimare Nr_____eliberat de __________la data de_______ 
 
şi CNP______________________________ 
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Se încheie prezentul acord 

 
Art 2.OBIECTUL ACORDULUI 
Obiectul acordului îl constituie transferul atletului_______________________________ 
 
de la clubul_____________________________________________________________ 
 
la clubul   ______________________________________________________________ 
                                                                                 
Art.3. DURATA TRANSFERULUI 
Pãrţile semnatare au convenit ca transferul atletului sã se efectueze cu titlu definitiv 
Începând cu data de ______________________ 
 
Art.4 OBLIGAŢIILE PÃRŢILOR 
4.1 Clubul cedent se obligã sã punã atletului la dispoziţia clubului cesionar cu data de 
 
_____________________şi sã remitã clubului cesionar carnetul de legitimare. 
 
4.2 Clubul Cesionar se obligã 
a). Sã achite taxa de transfer la F.R.A. 
 
b) Sã depunã la forul sportiv competent pentru a efectua transferul , toate documentele prevãzute 
de regulamentele F.R.A în vigoare; 
 
Pãrţile se angajeazã sã respecte şi sã aplice dispoziţiile regulamentare privind statutul şi transferul 
atleţilor 
Litigiile izvorâte din/sau în legãturã cu acest acord de transfer se vor soluţiona, în mod exclusiv, 
de instanţele sportive cu atribuţii juristdicţionale prevãzute de statutul F.R.A. 
 
Încheiat azi_________________ în 4(patru) exemplare, câte unul pentru fiecare club/ atlet/F.R.A. 

 
 
CLUBUL SPORTIV  CEDENT ___________________CLUBUL SPORTIV CESIONAR____________________ 
                              (Numele , prenumele împuternicitului                                   (Numele , prenumele împuternicitului 
                              şi ştampila clubului)                                                            şi ştampila clubului) 
 
ATLET____________________________________PARINTE/TUTORE____________________________ 
                                                                                    (dacă atletul nu a împlinit varsta de 18 ani) 
       (Numele , prenumele şi semnãtura)                                  (Numele , prenumele şi semnãtura 

 


