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Notă: cu caracter bold sunt evidențiate completările și modificările iar textele propuse 

pentru abrogare sunt tăiate cu o linie. 

Art. / alin. TEXT ACTUAL TEXT PROPUS OBSERVAȚII 

Art. 1 alin. 3 - Jucatorii centrelor regionale de 

excelență sunt considerati 

amatori până la implinirea vârstei 

de 16 ani după care semnează un 

contract valabil până la 

terminarea junioratului. 

Propunere de adaugare 

a acestui articol in 

urma necesitatii 

reglementarii in RSTJF 

a statutului jucatorilor 

centrelor regionale de 

excelenta. 

Art.4 alin. 1.1 - Jucatorii centrelor regionale de 

excelență sunt legitimați de FRF 

in momentul in care sunt inscrisi 

la cursurile teoretice si practice 

ale centrului pe o perioadă de 

maxim 3 ani, în condițiile art. 1 

alin. 3 din prezentul regulament. 

Propunere de adaugare 

a acestui articol in 

urma necesitatii 

reglementarii in RSTJF 

a statutului jucatorilor 

centrelor regionale de 

excelenta. 

Art. 14 alin. 1.1 - Nu poate fi obligat la semnarea 

contractului si are dreptul sa 

semneze contract cu orice club 

juniorul amator caruia clubul la 

care este legitimat nu ii asigura 

conditiile prevazute la Art 5.1 

Propunere AFAN 

Art. 14. 2 teza 

a 4-a 

- Nu poate fi obligat la semnarea 

contractului si are dreptul sa 

semneze contract cu orice alt club 

juniorul fata de care clubul la care 

este legitimat înregistrează debite 

ce îndeplinesc condițiile prevăzute 

de art. 18.10, lit. a), alin. 2 

 

Art. 14.4 - Daca oferta inaintata de catre 

club in conformitate cu 

prevederile art. 14.2 este 

inferioara contractului aflat în 

derulare la acel moment, 

jucătorul este în drept să o 

refuze. În acest caz clubul poate 

reveni cu o nouă ofertă, în termen 

de cinci zile de la recepționarea 

refuzului scris al jucătorului. În 

cazul în care clubul nu formulează 

o nouă ofertă în termenul arătat 

sau oferta este în continuare sub 

valoarea contractului aflat în 

derulare, jucătorul nu va fi 

sancționat si va putea semna 

 



contract cu orice altă echipă la 

terminarea perioadei junioratului. 

Art. 19. alin. 

6.1 

- Jucatorii centrelor regionale de 

excelență se pot transfera in 

perioada in care activează in club 

doar la alte centre regionale de 

excelență din țară conform 

procedurilor reglementate de art. 

19 alin 1 si următoarele precum și 

in perioadele precizate in acest 

articol. 

Propunere de adaugare 

a acestui articol in 

urma necesitatii 

reglementarii in RSTJF 

a statutului jucatorilor 

centrelor regionale de 

excelenta. 

Art. 21 alin. 3 Un club care denunță în mod 

unilateral, fără justă cauză, 

contractul cu jucătorul, nu mai 

are dreptul la compensaţia de 

promovare. Dacă un jucător 

denunță în mod unilateral 

contractul încheiat cu clubul, 

pentru justă cauză, acesta nu 

mai are dreptul la compensaţia 

de promovare.  

 

Un club care denunță în mod 

unilateral, fără justă cauză, 

contractul cu jucătorul, nu mai are 

dreptul la compensaţia de 

promovare. Dacă un jucător 

denunță în mod unilateral 

contractul încheiat cu clubul, pentru 

justă cauză, respectivul club nu mai 

are va avea dreptul doar la 1/2 din 

compensaţia de promovare.  

 

 

Art. 22 alin. 1.1 - Alin. 1 de mai sus este aplicabil si 

centrelor regionale de excelență.  

Propunere de adaugare 

a acestui articol in 

urma necesitatii 

reglementarii in RSTJF 

a statutului jucatorilor 

centrelor regionale de 

excelenta. 

Art. 33.10 Partea care cade în pretenţii 

va fi obligată, la cerere, să 

achite cheltuielile de judecată 

dovedite prin înscrisuri. 

 

Partea care cade în pretenţii va fi 

obligată, la cerere, să achite 

cheltuielile de judecată dovedite 

prin înscrisuri. 

CNSL va putea reduce sumele 

acordate cu titlu de cheltuieli de 

judecată în legătură cu onorariul 

avocațial sau costurile de 

transport, ori de câte ori constată 

că acesta sunt disproporționate în 

raport de complexitatea apărărilor 

formulate sau a cazului soluționat 

ori când partea a generat 

In scopul evitarii 

acordarii unor sume in 

cuantum exagerat 



cheltuieli ce nu erau necesare. 

 

Art. 36.10 Partea care cade în pretenții va fi 

obligată, la cerere, să plătească 

taxa de procedură și cheltuielile 

de transport pe care partea care 

a câștigat a dovedit că le-a făcut. 

Partea care cade în pretenții va fi 

obligată, la cerere, să plătească taxa 

de procedură și cheltuielile de 

transport pe care partea care a 

câștigat a dovedit că le-a făcut. 

Comisia va putea reduce sumele 

acordate cu titlu de cheltuieli de 

judecată în legătură cu onorariul 

avocațial sau costurile de 

transport, ori de câte ori constată 

că acesta sunt disproporționate în 

raport de complexitatea apărărilor 

formulate sau a cazului soluționat 

ori când partea a generat 

cheltuieli ce nu erau necesare. 

 

Anexa 1 art. 1 - Transferurile internaționale ale 

jucătorilor centrelor regionale de 

excelență sunt permise numai 

dacă jucătorul care face obiectul 

transferului a împlinit vârsta de 

18 ani si doar cu acordul centrului 

regional unde jucătorul este 

legitimat, exceptiile aplicându-se 

conform alin. 2 al art. 1 din 

prezenta anexă. 

Propunere de adaugare 

a acestui articol in 

urma necesitatii 

reglementarii in RSTJF 

a statutului jucatorilor 

centrelor regionale de 

excelenta. 

 

 

TEXTELE SCRISE CU ROȘU AU FOST AMÂNATE SPRE A FI DEZBĂTUTE ÎNTR-O ȘEDINȚĂ 

ULTERIOARĂ A COMITETULUI EXECUTIV 


