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FEDERATIA ROMANA DE BASEBALL SI SOFTBALL 
 

 

REGULAMENTUL DE TRANSFERARI  
 

Art.1 
 

1.1. Transferarea sportivilor seniori si juniori de la o unitate sportiva la alta, se poate face anual, numai in perioadele 

01ianuarie -31martie cu acordul scris al clubului sportiv din care face parte. 

1.2. Sportivii juniori legitimati la cluburi sportive aflate in relatii de colaborare cu alte unitati sportive cu sectii de 

seniori, confirmate de FRBS, se vor putea transfera,catre alte unitati sportive, numai cu acordul ambelor cluburi 

aflate in relatia de colaborare. 

1.3. Transferarea temporara (imprumutul) a sportivilor (seniori si juniori) se poate face pe o perioada limitata cuprinsa 

intre 1 si 4 ani cu acordul clubului de apartenenta. La terminarea perioadei de imprumut sportivul revine de drept 

clubului de baza, un alt transfer fiind conditionat de acordul acestuia. 

1.4. Transferarea sportivilor aflati sub contract se va face numai cu acordul clubului cu care a fost incheiat contractul. 

Art.2         Transferarea sportivilor se va efectua pe baza cererii scrise a sportivilor, avizata de clubul la care se 

transfera sportivul(a). 

Art.3         FRBS poate aproba transferarea sportivilor. care nu au contract incheiat, fara acordul clubului unde sunt 

legitimati, in urmatoarele situatii: 

                                1.sportivii care intra in anul I in invatamantul superior sau postliceal, recunoscut de MEC, la 

cursuri de zi, in alta localitate si solicita transferul catre un club din localitatea respectiva. 

                                2.sportivii care intra in anul I in invatamantul superior sau postliceal, recunoscut de MEC, in 

aceeasi localitate si solicita transferul catre un club sportiv universitar. 

                                3. sportivii care nu au participat timp un an de zile din momentul ultimei prezente pe foile de 

arbitraj la nici o competitie (locala sau nationala) pentru clubul la care sunt legitimati. Dovada neparticiparii o 

reprezinta foile de arbitraj din perioada mentionata. 

                                4.sportivii cluburilor desfiintate 

                                5.sportivii seniori care fac dovada schimbarii domiciliului si solicita transferul catre un club din 

localitatea respectiva. 

                                6.sportivii juniori legitimati la cluburi sportive scolare sau licee cu program sportiv care depasesc 

varsta junioratului si solicita transferul catre un club cu sectie de seniori. 

                                7.sportivii juniori a caror parinti sau tutori legali isi schimba localitatea de domiciliu si solicita 

transferul catre un club din localitatea respectiva sau dintr-o localitate invecinata. 

                                8.sportivii romani care au activat in strainatate pot opta catre orice unitate sportiva din tara pentru 

care pot evolua in meciurile din urmatorul sezon ( an competitional) fata de cel in care a evoluat la echipa din 

strainatate. 

Art.4           Contractele intre sportiv si unitatea sportiva ,se fac in scris, in minim trei exemplare, cate unul pentru 

fiecare parte, cel de-al treilea exemplar revenind FRBS. Fiecare exemplar trebuie sa contina semnaturile in original si 

viza FRBS. 

Art.5           Competenta si responsabilitatea efectuarii si evidentei transferurilor, revine Comisiei de 

Competitii,Legitimari,Clasificari si Transferari a FRBS. 

Art.6            Pentru aprobarea transferului de la o unitate sportiva la alta, vor fi depuse in termenele precizate, la 

FRBS, urmatoarele documente: 

                                      1.cerere de transfer completata si semnata de sportivul respectiv cu avizul unitatii la care 

doreste sa activeze. 

                                      2.acordul scris al clubului unde este legitimat sportivul. Eliberarea acordului scris se poate face 

si anticipat, pe termen limitat sau conditionat, pentru un anumit club, cu acceptul sportivului in cauza. 

                                      3.carnetul de legitimare al sportivului. 

                                      4.chitanta de depunere a taxei de transfer, de catre unitatea sportiva la care trece sportivul. 

     In cazul in care clubul de la care se transfera  prezinta dovezi scrise privind unele obligatii(financiare 

sau materiale) pe care le are sportivul, FRBS va actiona pentru stingerea litigiului, mergand pana la ridicarea dreptului 

de participare in competitii a sportivului respectiv. 

Art.7           Sportivul care semneaza si depune in aceeasi perioada, doua sau mai multe cereri de transfer este obligat 

sa opteze in scris, pentru una din unitatile sportive la care doreste sa se transfere, in caz contrar cererile depuse se 

anuleaza, sportivul ramanand legitimat pentru vechea unitate sportiva, putand suporta si o sanctiune dictata de 

regulamentul de disciplina. 

Art.8         Solicitarea transferului de catre un sportiv nu poate constitui motiv de suspendare din partea clubului de la 

care doreste sa plece. 



Art.9         Comisia de competitii,legitimari,clasificari si transferari a FRBS, va inscrie toate documentele de transfer 

primite, intr-un registru special, mentionand in dreptul fiecaruia hotararea luata in sedinta de rezolvare a acestora. 

           Rezolvarea cererilor de transferare se face numai in sedinta organizata in maxim 15 zile de la data expirarii 

perioadei de transfer, sau de la data depunerii documentelor pentru cazurile speciale(art.3). 

          Rezolvarea tuturor cererilor de transfer vor fi aduse la cunostinta Comitetului Executiv al FRBS, la prima 

intrunire a acestuia. 

           Toate documentele de transfer vor fi inregistrate si indosariate la sediul FRBS, de unde vor putea fi puse la 

dispozitia organelor abilitate cu controlul si verificarea acestora. 

Art.10           FRBS prin CCLCT este obligata sa aduca la cunostinta in scris in termen de max.20 zile de la data 

expirarii perioadelor de transferari sau de la data depunerii, tuturor partilor implicate in transfer, rezultatul solutionarii 

cererii depuse. 

           La efectuarea operatiilor de transfer, FRBS (C.C.L.C.T.) va inscrie in carnetul de legitimare, data transferului 

precum si art. de regulament in baza caruia s-a operat transferul. 

Art.11           In toate situatiile neprevazute in acest regulament, precum si in situatiile de litigiu aparute, competenta 

rezolvarii apartine Comitetului Executiv, in prima sedinta de dupa semnalarea situatiei respective, nu mai tarziu de 30 

de zile. 

 

Regulamentul international de transferari  
 

Art.12           Sportivii avand cetatenia romana si care sunt legitimati la un club sportiv din Romania, pot activa in 

strainatate numai dupa obtinerea acordului scris al clubului unde sunt legitimati si al FRBS in ordinea mentionata. 

Art.13           Pentru acordarea dreptului de joc in strainatate sau in Romania, intre cluburile in cauza trebuie incheiat 

un contract ce va cuprinde min. urmatoarele clauze: 

                                  1.numele si prenumele sportivului 

                                  2.data si locul nasterii 

                                  3.nr. carnetului de legitimare,seria si nr. Act de identitate si pasaport 

                                  4.numele clubului de la care pleaca si al celui la care va activa, in 3 exemplare cu stampila 

originala a cluburilor si a federatiei si cartea verde a jucatorului din tara din care vine. 

                                  5.perioada pentru care se acorda dreptul de joc 

                                  6.aspectele materiale rezultate din negocieri 

                                  7.clauze privind asigurarea in caz de accident, boala sau deces 

                                  8.obligativitatea sportivului de a participa la actiunile echipei nationale in cazul in care este 

convocat.-minim 30 zile pregatire centralizata inaintea  JO, CM, CE sau calificarea pentru aceste competitii. 

                                  9.obligativitatea clubului din strainatate de a suporta cheltuielile de transport ocazionate de 

convocarea la echipa nationala. 

Art.14           Nerespectarea obligatiilor contractuale atrage dupa sine actionarea in instanta, conform legislatiei, 

precum si neacordarea dreptului de joc pentru sezoanele competitionale urmatoare, indiferent de durata contractului. 

Art.15          La efectuarea transferului international, FRBS va primi din partea clubului de la care se transfera 

sportivul, un cuantumde 10% din suma negociata de transfer. 

Art.16           Comitetul Executiv al FRBS poate decide diminuarea sau eliminarea primelor de transfer  in situatii 

bine motivate. 

Art.17           Prima de transfer se achita  inainte de acordarea dreptului de joc. 

Art.18           Pot activa la unitati sportive din Romania si sportivi straini. La jocurile oficiale interne vor putea fi 

inscrisi max. 3 sportivi straini pe ordinea la bataie. Sportivii straini se supun acelorasi regulamente privind transferul si 

legitimarea, ca si sportivii romani .    

Art.19            Cluburile sunt obligate sa vizeze la FRBS contractele incheiate cu sportivii straini, dupa o verificare 

amanuntita a dosarului de catre CCLT. 

Art.20           Toate situatiile neprevazute si necuprinse  in prezentul regulament, vor fi analizate si solutionate de 

Comitetul Executiv al FRBS. 


