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Preambul
1. Prezentul regulament stabilește norme privind statutul, dreptul de joc şi transferul jucătorilor de minifotbal de
la un club la altul, pe plan național, precum şi punerea la dispoziția echipelor naționale a jucătorilor.
2. Elaborarea lui s-a făcut cu respectarea prevederilor din Statutul Federației Române de Minifotbal precum și
dispozițiilor din Statutul și Regulamentele EMF și WMF, în vigoare la prezenta dată.
3. Dispozițiile acestui regulament sunt obligatorii pentru toate cluburile afiliate la Federația Română de
Minifotbal, Asociațiile Județene/Municipală de Minifotbal, respectiv, cluburile membre, jucători, antrenori și
orice componenți ai colectivelor tehnice.
4. Orice litigii izvorâte din aplicarea prezentului regulament vor fi soluționate de către Comisia Națională de
Legitimări, Transferări și Clasificări sau de către Comisia Națională de Soluționare a Litigiilor, în funcție de
competența acestora.

Articolul 1 | Statutul jucătorilor de minifotbal
1. Jucătorii de minifotbal sunt amatori.
2. Jucătorii de minifotbal amatori pot fi jucători de minifotbal fără contract sau jucători de minifotbal care au
contract.
3. Jucătorii de minifotbal pot încheia în scopul practicării jocului de minifotbal un contract de activitate
sportivă, cu structura sportivă la care sunt legitimați, în conformitate cu Legea educaţiei fizice şi sportului, nr.
69/2000, în temeiul căreia pot primi diverse avantaje materiale și/sau financiare, dar care cumulate, să nu
depășească lunar echivalentul unui salariu minim brut pe țară.
4. Durata minimă a unui contract de activitate sportivă este de 6 luni cuprinsă între data intrării sale în vigoare
și până la terminarea sezonului competițional, iar durata maximă a unui contract de activitate sportivă este de 5
ani.

Articolul 2 | Legitimarea
1. Un jucător de minifotbal poate fi legitimat de forul organizator pentru a juca la o structură sportivă afiliată ca
jucător amator fără contract sau jucător amator care are contract. Numai jucătorii de minifotbal legitimaţi au
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dreptul să participe la jocuri oficiale sau amicale. Prin actul legitimării jucătorul consimte să se supună
statutului, regulamentelor, jurisdicției și deciziilor WMF, EMF, FRM și AJM.
2. Dacă un jucător, care nu a fost legitimat de forul competent sau a obținut legitimarea prin înșelăciune,
utilizând date de identificare eronate (nume, prenume, CNP, fotografie legitimație/site, etc.), evoluează într-un
joc oficial sau amical, atunci se va considera că el a jucat neregulamentar. În acest caz, se vor aplica sancţiuni
jucătorului şi clubului în conformitate cu Regulamentul Disciplinar.
3. Un jucător poate fi legitimat la un singur club în aceeaşi perioadă de timp.
4. Într-un an competiţional un jucător se poate legitima sau transfera la maxim două cluburi, cu respectarea
prevederilor referitoare la perioadele de legitimare, precum şi la durata minimă a unui contract, singura excepție
fiind în cazul în care, clubul la care este legitimat nu mai participă la competiție, în timpul sezonului, din
diferite motive (retragere din competiție, dezafiliere, faliment, excludere, etc.), situație care dă dreptul unui
jucător de minifotbal de a juca în meciuri oficiale pentru un al treilea club în respectivul an competițional.
5. Statutul unui jucător de minifotbal, cu contract, sau fără contract, se stabileşte de forul organizator, cu prilejul
legitimării, transferului sau acordării vizei anuale, în funcţie de raporturile existente între jucător şi clubul la
care este legitimat.
6. Pentru a fi legitimaţi pentru prima dată jucătorii şi/ sau jucătoarele trebuie:
- să aibă vârsta minimă de 7 ani împliniţi;
- să posede avizul medical din care rezultă că este apt pentru practicarea minifotbalului;
- să nu mai fi fost legitimat anterior la niciun club afiliat la FRM, AJM sau la altă Federaţie/asociație naţională
de minifotbal.
7. Legitimarea pentru prima dată a unui jucător se poate efectua în tot cursul anului, cu excepția perioadei
01 aprilie – 31 iulie.
8. În cazul în care un jucător semnează două sau mai multe cereri de legitimare, rămâne valabilă cererea cu cea
mai veche dată de înregistrare la forul competent să efectueze legitimarea, iar cealaltă cerere se anulează,
urmând ca persoanele vinovate să fie sancţionate potrivit prevederilor prezentului regulament.
9. Legitimarea jucătorilor se efectuează de către departamentul de specialitate al FRM sau AJM, potrivit
competenţelor fiecăruia în organizarea competiţiilor la care participă jucătorii legitimaţi, pe baza următoarelor
documente:
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a. cerere de legitimare, completată şi semnată de jucător, precum şi de reprezentantul legal al clubului la care se
legitimează, purtând ştampila acestuia;
b. avizul medical, consemnat într-un document separat sau pe cererea de legitimare din care rezultă că jucătorul
este apt să practice jocul de minifotbal. Avizul medical va purta parafa medicului şi ştampila unității medicale
respective;
c. încuviinţarea scrisă dată de unul dintre părinţi, al tutorelui sau a unei alte persoane in grija căreia se află
jucătorul (document ce trebuie autentificat de notar) pentru minorii sub 15 ani, certificată, prin semnătură şi
ștampilă de preşedintele clubului care solicită legitimarea;
d. cartea de identitate în original sau, numai pentru minorii sub 14 ani, certificatul de naştere, în original ori
copie legalizată;
e. două fotografii identice şi recent făcute;
f. chitanţa de plată a taxei de legitimare in cuantumul stabilit prin hotărârea Comitetului Executiv (20
lei/jucător la FRM);
g. în cazul în care legitimarea se face la FRM, se va prezenta şi dovada scrisă din partea AJM, că jucătorul nu
este legitimat la un club din judeţul în care jucătorul are domiciliul. La fel se procedează în cazul în care
legitimarea se face de o altă asociație județenă decât aceea în care jucătorul își are domiciliul.
h. contractul de activitate sportivă, dacă este cazul.
10. Departamentele de specialitate din cadrul FRM sau AJM care efectuează legitimarea, întocmesc fişa
personală a jucătorului şi eliberează licența (carnetul de legitimare).
11. În caz de pierdere a carnetului de legitimare, forul emitent poate elibera o legitimaţie-duplicat, pe baza
înscrierilor din fişa personală a sportivului şi a următoarelor documente:
a. cererea de eliberare a duplicatului, întocmită de către delegatul clubului sau de jucătorul în cauză;
b. chitanţa de plată a taxei pentru eliberarea duplicatului;
c. două fotografii identice şi recent făcute.
12. În situaţia în care înscrierile din licență (carnetul de legitimare) sunt inexacte, prezintă ştersături, modificări,
adăugiri, carnetul este deteriorat sau rubricile sale au fost completate în întregime ori dacă jucătorul în cauză a
devenit senior, se va proceda la preschimbarea carnetului. Pentru preschimbarea licenței (carnetului) sunt
necesare următoarele documente:
a. cererea de preschimbare a carnetului, respectiv hotărârea comisiei competente care justifică preschimbarea;
b. dovada achitării costului carnetului in cuantumul stabilit prin hotărârea Comitetului Executiv;
c. două fotografii identice şi recent făcute;
d. cartea de identitate sau certificatul de naştere (numai pentru jucătorii sub 14 ani).
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13. Jucătorii legitimați la cluburile ale căror echipe s-au retras sau au fost excluse din competiție după începerea
campionatului pot cere să se legitimeze la un alt club, cu excepția perioadei 01 aprilie – 31 iulie.
14. Legitimarea pentru prima dată a unui jucător de altă cetățenie decât română, a unui jucător cu dublă
cetățenie și a unui jucător de cetățenie română, născut în afara României, se face doar de către F.R.M.

Articolul 3 | Dreptul de joc
1. Jucătorii de minifotbal au dreptul să participe la meciuri oficiale sau amicale pentru echipa unui club sau
asociații sportive dacă îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiții:
a. sunt legitimați sau transferați regulamentar la clubul respectiv;
b. au aviz medical înscris în licență (carnetul de legitimare), prin care se atestă că jucătorul respectiv este apt să
practice jocul de minifotbal. Prin excepție, se admite ca avizul medical să fie înscris într-un act medical separat,
eliberat pentru jucătorul respectiv (un aviz medical acordat provizoriu, pe o perioadă mai mică de 6 luni, sau un
aviz medical care se folosește în cazul în care jucătorul participă la joc pe baza cărții de identitate);
c. au viza anuală înscrisă în licență (carnetul de legitimare);
d. au un contract încheiat cu clubul la care se află legitimați, aflat în perioadă de valabilitate (numai pentru
jucătorii care au contract de activitate sportivă);
e. numai pentru jucătorii juniori, cartea de identitate sau pașaportul, în original, se prezintă arbitrului împreună
cu carnetul de legitimare;
f. Sunt înregistrați pe site-ul Federației.
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2. Controlul îndeplinirii condițiilor necesare pentru participarea la joc se face, obligatoriu, de către arbitru,
înaintea oricărui joc oficial. Jucătorii care nu îndeplinesc una sau mai multe dintre condițiile respective nu pot fi
înscriși în raportul de arbitraj și nu pot participa la joc.
3. Din lotul unei echipe pot face parte maxim 5 jucători care sunt legitimați și evoluează în sezonul respectiv la
Fotbal - Liga 3 din țară sau străinătate și Futsal - Liga 1 din țară sau străinătate. Dintre cei cinci jucători, maxim
doi pot proveni de la echipe de Futsal - Liga 1 din țară sau străinătate.
3.1 Jucătorii care evoluează în Liga 1 și 2 Fotbal - țară sau străinătate nu pot fi legitimați și nu au drept de joc.
4. Jucătorii juniori, care sunt legitimați la cluburi de fotbal sau futsal din țară sau străinătate, intră sub incidența
punctului 3 din momentul in care debutează in competițiile de seniori la echipe din țară sau străinătate (Liga 1,
2, 3 de Fotbal și Futsal Liga 1). Se consideră debutat in momentul primei apariții pe raportul de arbitraj al
echipei de seniori.
5. Jucătorii care sunt legitimați la cluburi de fotbal sau futsal din țară sau străinătate, dar care evoluează la
echipa a doua (satelit) a acestuia, intră sub incidența punctului 3 din momentul in care debutează in competițiile
de seniori la prima echipă (Liga 1, 2, 3 de Fotbal și Futsal Liga 1). Se consideră debutat in momentul primei
apariții pe raportul de arbitraj al primei echipe.
6. La nivel internațional dreptul de joc este în concordanță cu regulamentele în vigoare la data desfășurării
competițiilor organizate de WMF și EMF.
7. Un jucător de fotbal Liga 1 și 2, care își schimba statutul, poate deveni eligibil pentru a juca la minifotbal
dacă îndeplinește una din următoarele condiții:
a. se transferă la un club de ligă inferioară (Liga 3, 4, 5). În acens sens, trebuie depuse următoarele documente:
- cerere de legitimare (dacă nu este legitimat) sau cerere pentru drept de joc la minifotbal (dacă deja este
legitimat)
- copie după contractul/acordul de transfer cu noua echipă de ligă inferioară înregistrat la FRF/AJF/AMFB.
b. renunță la legitimare la clubul de Liga 1 sau 2 Fotbal/jucător fără contract. În acens sens, trebuie depuse
următoarele documente:
- cerere de legitimare (dacă nu este legitimat) sau cerere pentru drept de joc la minifotbal (dacă deja este
legitimat)
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- copie după decizia CNSL din cadrul FRF prin care jucătorul a devenit liber de contract sau o copie după
ultimul contract din care reiese că i-a expirat înțelegerea cu acel club.

Model
CERERE PENTRU DREPT DE JOC LA MINIFOTBAL PRIN SCHIMBARE STATUT
CONFORM Art.3 pct.7a
Subsemnatul …………………………… născut la data de ……………….. în localitatea
…………………., județul ………….., cu domiciliul în ……………………………………………, având carte
de identitate seria ………. nr. ……………………, CNP …………………………, nr de legitimatie AJM/FMR
………………. prin prezenta vă rog să-mi aprobați drept de joc la minifotbal la echipa ………
………………………………………
Am fost legitimat la fotbal la echipa …………………………………………….... din LIGA 1/2, iar
începând cu data de ………………….. m-am legitimat la echipa ……………………………………. din LIGA
3/4/5.
Alăturat anexez copia după contractul/acordul de transfer cu noua echipă de liga 3/4/5 înregistrat la
FRF/AJF/AMFB sub nr. …………./………………...
Data: ………………

Semnătura ______________

Model
CERERE PENTRU DREPT DE JOC LA MINIFOTBAL PRIN SCHIMBARE STATUT
CONFORM Art.3 pct.7b
Subsemnatul …………………………… născut la data de ……………….. în localitatea
…………………., județul ………….., cu domiciliul în ……………………………………………, având
carte de identitate seria ………. nr. ……………………, CNP …………………………, nr de legitimatie
AJM/FMR ………………. prin prezenta vă rog să-mi aprobați drept de joc la minifotbal la echipa ………
………………………………………
Am fost legitimat la fotbal la echipa …………………………………………….... din LIGA 1/2, iar
începând cu data de ………………….. am devenit liber de contract.
Alăturat anexez copia după ultimul contract/decizia CNSL din cadrul FRF/AJF/AMFB sub nr.
…………./………………...
Data: ………………

7.1

Semnătura ______________

Cererea pentru drept de joc la minifotbal prin schimbare statut conform art. 3 pct. 7a și 7b se poate

depune doar in intervalele de timp stabilite anual de către Comitetul Executiv al FRM:


in perioada de vară, de regulă, 1 august - 30 septembrie;



in perioada de iarnă, de regulă, 1 ianuarie - 1 martie;



in situații excepționale, CEX al FRM poate modifica aceste perioade.
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7.2 Un jucător care iși pierde dreptul de a juca la minifotbal prin schimbarea statutului - legitimat la fotbal
Liga 1 sau 2 din țară sau strainătate - poate deveni din nou eligibil pentru a juca la minifotbal doar prin reluarea
procedurii și numai in intervalele de timp stabilite anual de către Comitetul Executiv al FRM:


in perioada de vară, de regulă, 1 august - 30 septembrie;



in perioada de iarnă, de regulă, 1 ianuarie - 1 martie;



in situații excepționale, CEX al FRM poate modifica aceste perioade.

7.3 In toate situațiile, dreptul de joc este acordat doar în baza unei decizii date de CSTJ din cadrul
FRM/AJM.

Articolul 4 | Dreptul de joc al jucătorilor cu cetățenie străină
1. Legitimarea pentru prima dată a unui jucător de altă cetățenie decât română, a unui jucător cu dublă cetățenie
și a unui jucător de cetățenie română, născut în afara României, se face doar de către FRM.
1.1. Legitimarea jucătorilor cu cetățenie străină se face pe baza următoarelor documente:
a. cerere de legitimare, completată şi semnată de jucător, precum şi de reprezentantul legal al clubului la care se
legitimează, purtând ştampila acestuia;
b. avizul medical, consemnat într-un document separat sau pe cererea de legitimare din care rezultă că jucătorul
este apt să practice jocul de minifotbal. Avizul medical va purta parafa medicului şi ştampila unității medicale
respective;
c. cartea de identitate sau pașaportul, în original ori copie legalizată;
d. două fotografii identice şi recent făcute;
e. chitanţa de plată a taxei de legitimare in cuantumul stabilit prin hotărârea Comitetului Executiv (20
lei/jucător la FRM);
f. dovada de la Federația de unde provine jucătorul că nu este legitimat la minifotbal la nicio echipă din țara
respectivă;
g. pentru jucătorii cu cetățenie străină, non-UE, suplimentar vor trebui să prezinte documentele de legală şedere
pe teritoriul României.
h. contractul de activitate sportivă, dacă este cazul.
2. Legitimarea pentru prima dată a unui jucător cu cetățenie străină se poate efectua în tot cursul anului, cu
excepția perioadei 01 aprilie – 31 iulie.
2.1. În perioada 01 ianuarie – 31 martie fiecare echipă poate legitima maxim 2 jucători cu cetățenie străină.
3. Această categorie de jucători va fi înregistrată pe pagina electronică a FRM, la rubrica „Jucători străini”.
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Articolul 5 | Viza anuală
1. Viza anuală se aplică, la cererea cluburilor interesate, pe licențe (carnetele de legitimare) şi pe fişele
personale ale jucătorilor, de regulă, la începutul fiecărui an calendaristic.
2. Pentru acordarea vizei anuale jucătorilor, cluburile sunt obligate să prezinte următoarele:
a. tabele nominale cu jucătorii pentru care se solicită viza, cuprinzând data naşterii, numărul licenței (carnetului
de legitimare) şi, pentru jucătorii profesionişti, data naşterii, numărul de înregistrare şi durata contractului;
b. licențele (carnetele de legitimare) jucătorilor;
c. dovada achitării taxei de viză in cuantumul stabilit prin hotărârea Comitetului Executiv (20 lei/jucător la
FRM)

Articolul 6 | Controlul medico-sportiv
1. Controlul medico-sportiv al jucătorilor legitimaţi este obligatoriu şi se efectuează o dată la şase luni.
2. Viza medicală aplicată pe licență (carnetul de legitimare) va cuprinde:
a. data efectuării controlului medical;
b. semnătura şi parafa medicului specialist;
c. ştampila unităţii medicale în cadrul căreia s-a efectuat controlul.
3. Prin excepţie, în lipsa vizei medicale de pe carnetul de legitimare dovada efectuării controlului medical o
constituie avizul medical provizoriu eliberat de unitatea medicală competentă, valabil maxim 7 zile de la data
eliberarii.

Articolul 7 | Contractul de activitate sportivă
1. Contractul de activitate sportivă, încheiat în temeiul dispoziţiilor Legii educației fizice și sportului, nr.
69/2000, este acordul de voință, consemnat în scris, între un jucător de minifotbal şi un club afiliat la
FRM/AJM având ca obiect drepturile şi obligaţiile reciproce care decurg din practicarea jocului de
minifotbal în antrenamente şi competiţii. (vezi model in ANEXA)
2. Durata minimă a unui contract este de 6 luni sau de la data intrării sale în vigoare și până la terminarea
sezonului competițional și de maxim 5 ani.
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Articolul 8 | Înregistrarea contractelor
1.

Cluburile au obligația să înregistreze la F.R.M, contractele încheiate cu jucătorii, împreună cu anexele,

actele adiționale la acestea și acordurile de transfer, în termen de maxim 30 zile de la data încheierii.
2.

În cazul în care, în termen de maxim 30 de zile de la data încheierii, cluburile nu înregistrează

contractele încheiate cu jucătorii, anexele, actele adiționale la acestea sau acordurile de transfer, sportivul are
opțiunea de a denunța actul încheiat. Într-o astfel de situație clubul va fi obligat și la plata către sportiv a
drepturilor contractuale ce i s-ar fi cuvenit până în momentul denunțării.
3.

Contractele prezentate la departamentele de specialitate ale F.R.M., se înregistrează într-un registru

special, cu număr de ordine care este înscris pe toate exemplarele, după care, dacă este cazul, se fac mențiunile
privind înregistrarea jucătorilor în licențe (carnetele de legitimare) și în fișele personale ale acestora.

Articolul 9 | Încetarea raporturilor contractuale și/sau a legitimării
1. Încetarea legitimării pentru un jucător amator fără contract se face la cererea jucătorului, sub rezerva
îndeplinirii cumulative a următoarelor condiții, după caz:
a. să formuleze o cerere, în acest sens la comisia jurisdicțională a forului competent (CSTJ) în perioada 1 – 30
August a anului competițional (taxa 300 lei). Acești jucători pot solicita legitimarea la un alt club în
perioadele de transfer stabilite de FRM/AJM, după caz.
b. Jucătorii juniori, cu vârsta între 7 și 18 ani împliniți, aflați în această situație sunt obligați să achite fostului
club suma de 300 de lei pentru fiecare an competițional în care au fost legitimați la clubul respectiv.
c. Jucătorii cu vârsta peste 19 ani aflați în această situație sunt obligați să achite fostului club suma de 700 de lei
pentru fiecare an competițional în care au fost legitimați la clubul respectiv.
d. În cazul perioadelor mai mici de un an competițional se va achita o sumă proporțională cu perioada aferentă.
e. În cazul în care cererea este admisă printr-o hotărâre definitivă, jucătorul în cauză poate fi legitimat ca amator
la un alt club doar după ce va face dovada achitării sumelor prevăzute în decizia comisiei competente.
f. Să formuleze o cerere, în acest sens la comisia jurisdicțională a forului competent (CSTJ) în orice perioadă a
anului competițional (fără taxă). Acești jucători pot solicita relegitimarea la un alt club după trecerea a cel
puțin 6 luni de la data depunerii cererii.
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2. Jucătorii şi cluburile pot invoca justa cauză şi justa cauză sportivă pentru denunţarea unilaterală a
contractelor și/sau a legitimării pentru următoarele motive:
A. jucătorii
-

nu au fost folosiţi efectiv, în ultimul an competiţional, în minim 25% din numărul total de jocuri oficiale al

echipei clubului la care sunt legitimaţi, cu excepţia jocurilor la care au fost suspendaţi de către club sau instanţa
disciplinară competentă ori au fost în imposibilitate de a juca din motive medicale, acest fapt urmând a fi
probat. Această regulă nu este aplicabilă jucătorilor care evoluează pe postul de portar. Jucătorul interesat
trebuie să adreseze o cerere în acest sens, comisiei competente, în termen de maxim 15 zile de la data ultimului
joc oficial al anului competiţional respectiv, sub sancţiunea decăderii din drept (taxa 300 lei)
- nu li s-au achitat drepturile contractuale pentru o perioadă mai mare de 60 de zile de la scadenţa obligaţiilor,
numai după ce au transmis o notificare de punere in interziere a clubului si i-au acordat acestuia un termen de
cel putin 15 zile in care sa isi indeplineasca obligatiile financiare. Notificarea adresată clubului va fi comunicată
acestuia prin orice mijloc de informare. Cererea jucătorilor adresată Secretariatului CSTJ al FRM, respectiv
CSJT a AJM, va fi obligatoriu însoțită de dovada notificării clubului.
B.cluburile
- jucătorul a absentat nemotivat de la antrenamentele şi jocurile oficiale ale echipei pentru o perioadă mai mare
de 30 zile, iar acest fapt se probează de către club;
-

nu au fost folosiţi efectiv, în ultimul an competiţional, în minim 25% din numărul total de jocuri oficiale al

echipei clubului la care sunt legitimaţi, cu excepţia jocurilor la care au fost suspendaţi de către club sau instanţa
disciplinară competentă ori au fost în imposibilitate de a juca din motive medicale, acest fapt urmând a fi
probat. Această regulă nu este aplicabilă jucătorilor care evoluează pe postul de portar. Jucătorul interesat
trebuie să adreseze o cerere în acest sens, comisiei competente, în termen de maxim 15 zile de la data ultimului
joc oficial al anului competiţional respectiv, sub sancţiunea decăderii din drept (taxa 300 lei)
Cererile se soluţionează de CSTJ a FRM sau CSJT a AJM.
2. Încetarea legitimării unui jucător amator, care are contract, se face în condițiile prevăzute pentru jucătorul
amator fără contract sub condiția încetării contractului de activitate sportivă încheiat de către jucător cu clubul.
3. Încetarea contractului de activitate sportivă se face în condițiile prevăzute în contract.
Regulamentul privind statutul, legitimarea și transferul jucătorului de minifotbal,2022

pg. 12

Articolul 10 | Transferul jucătorului de minifotbal
1. Un jucător de minifotbal fără contract se poate transfera de la un club sportiv la un alt club sportiv pe baza
acordului incheiat intre cluburi si cu consimtamantul jucatorului., cu exceptia celor aflati sub incidența art.9 pct
1 (încetarea legitimării jucătorilor amatori fără contract).
2.Transferarea definitivă a unui jucător amator junior în vârstă de până la 16 ani se face şi cu consimţământul
unuia din părinţi, exprimat prin semnarea acordului de transfer.
3. Un jucător amator care are contract se poate transfera de la un club sportiv la un alt club sportiv, în
următoarele condiții:
- în baza acordului de transfer încheiat între cele două cluburi, modelul emis de FRM, în situația în care,
transferul se face în perioada contractuală. Pe acesta trebuie să apară obligatoriu semnătura jucătorului, a
reprezentantului legal al echipei de unde pleacă și a reprezentantului legal al echipei unde pleacă.
- acordul de transfer va fi însoțit OBLIGATORIU de o adeverință de la Comisia de Disciplină locală, de
unde pleacă jucătorul. Prin această adeverință care însoțește acordul de transfer se atestă faptul că jucătorul nu
se află sub nici o incidență a regulamentului intern din campionat sau a unor decizii emise de FRM (suspendări,
restanțe financiare, încălcări ale altor prevederi ale regulamentelor, etc.). Acordul de transfer și adeverința vor fi
transmise pe mail-ul Federației (scanat / pozat) de către organizatorul competiției unde pleacă jucătorul, alături
de o copie care să ateste dovada achitării Taxei de transfer în contul FRM. Acordul de transfer și adeverința în
forma originală vor rămâne la organizatorul competiției unde se transferă jucătorul.
- achitarea taxei de transfer în cuantumul stabilit prin hotărârea Comitetului Executiv (50 lei la FRM);
- în baza hotărârii Comisiei Naționale pentru Soluționarea Litigiilor prin care s-a constatat încetarea
contractului încheiat între jucător și club.
În caz de litigii, speța va fi transmisă către CSTJ din cadrul FRM.
4. Cerințe în vederea operării unui transfer:
a) Acordul de transfer care nu îndeplinește cumulativ toate cerințele prezentate la punctul 1, nu poate fi operat.
b) Jucătorul va avea drept de joc din momentul în care apare înregistrat pe site-ul FRM la echipa pentru care a
solicitat transferul.
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5. Perioade și intervale de timp pentru efectuarea unui transfer între două campionate:
a) Transferul jucătorilor între două campionate se poate efectua numai în intervalele de timp stabilite anual de
către Comitetul Executiv al FRM.
b) în perioada de vară-toamnă, 1 august - 1 octombrie;
c) în perioada de iarnă, 1 ianuarie - 1 martie;
d) un jucător nu se poate transfera mai mult de două ori într-un sezon competițional;
g) în situații excepționale, CEX al FRM poate modifica aceste perioade.
5. Transferul jucătorilor în cadrul campionatului local (doar între echipele din același campionat) se poate
efectua până la data de 31 martie (în situații excepționale, CEX al FRM poate modifica această perioadă).
6. În cazul transferurilor din același campionat se vor respecta regulile stabilite în cadrul competiției respective.
7. În situația unor litigii privind transferul de jucători:
Soluționarea, în primă fază, va fi facută de Comisia Statutul și Transferul Jucătorului de Minifotbal (CSTJ) din
cadrul AJM, iar în caz de apel, de către CSTJ a FRM .
8. Taxele pentru transferul jucătorilor dintr-un campionat în altul sunt stabilite de CEX al FRM, iar Comisiile
de organizare vor stabili taxele de transfer pe plan local.

Articolul 11 | Regulamentul intern
1.Înaintea începerii fiecărui an competiţional, organele de conducere ale cluburilor (Consiliul Director sau
Consiliul de Administrație, după caz) trebuie să elaboreze regulamentul intern (RI), cu participarea
reprezentanţilor jucătorilor, votul acestora fiind consultativ.
2. Conducerea clubului este obligată să înregistreze R.I. la FRM, AJM, după caz, înaintea începerii
campionatului şi să-l afişeze la sediul clubului pentru luare la cunoştinţă. Clubul este obligat să elibereze unui
reprezentant al jucătorilor (căpitanul de echipă) un exemplar al R.I., precum și oricărui jucător care solicită
acest lucru. De asemenea, clubul va solicita anual căpitanului de echipă să semneze un proces-verbal de luare la
cunoștință a Regulamentului Intern.
3. R.I. intră în vigoare de la data înregistrării sale la forul sportiv organizator. În lipsa acestei înregistrări, R.I.
nu poate produce efecte juridice.
4. R.I. al clubului se elaborează pentru fiecare an competiţional şi nu poate fi modificat în cursul acestuia.
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Articolul 12 | Punerea la dispoziţie a jucătorilor pentru echipele naţionale
Cluburile sunt obligate să pună la dispoziţia FRM jucătorii selecţionaţi pentru reprezentativele (echipele)
naţionale, indiferent de vârstă.
Un jucător care a fost convocat pentru reprezentativa naţională nu are dreptul să joace pentru clubul la care este
legitimat pe tot timpul perioadei convocării. Această interdicţie se prelungeşte cu 5 zile în cazul în care
jucătorul nu a dorit sau nu a putut să dea curs convocării indiferent din ce motive.
În vederea pregătirii şi participării cu reprezentativele naţionale la jocuri, turnee sau competiţii oficiale şi
amicale, FRM poate lua, atunci când este cazul, măsurile necesare întreruperii competiţiilor interne în mod
corespunzător.
Cluburile care refuză să pună la dispoziţie jucătorii săi convocaţi pentru partidele reprezentativelor naţionale,
vor fi sancţionate potrivit prevederilor Regulamentului Disciplinar. Jocurile la care au participat jucătorii
convocaţi în perioada de interdicţie, conform alin. 3 de mai sus, se omologhează cu rezultatul de 3–0 în
favoarea echipelor adverse.

Articolul 13 | Sancţiuni
1. Se va aplica Regulamentul Disciplinar al FRM;
2. Se vor completa taxele „aplicate” de FRM si Regulamentul Disciplinar cu sancțiuni pentru sportivii și
cluburile la care activează aceștia.

Articolul 14 | Litigii
1. Cluburile, reprezentanţii sau jucătorii lor au obligaţia să procedeze la negocieri în caz de litigiu şi numai dacă
nu ajung la soluţionarea litigiilor pe cale amiabilă pot să recurgă la instanţele de jurisdicţie sportivă ale FRM.
2. Orice cerere adresată comisiei competente a FRM poate fi înaintată după minimum 30 zile de la data
scadenţei obligaţiei neexecutate.
3. Dreptul cluburilor şi jucătorilor de a contesta valabilitatea unei legitimări sau a unui transfer în care sunt
parte poate fi exercitat în maximum 30 de zile de la data legitimării sau transferului.
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Articolul 15 | Taxe
Prin hotărârea Comitetului Executiv, FRM aprobă taxele prevăzute și în legătură cu prezentul regulament,
acestea fiind publicate pe site-ul oficial al FRM.

Articolul 16 | Situații care nu sunt prevăzute
Situațiile care nu sunt prevăzute în acest regulament și cazurile de forță majoră se decid de către Comitetul
Executiv al FRM, ale cărui hotărâri sunt definitive.

Articolul 17 | Aplicabilitatea regulamentului
Prezentul regulament a fost aprobat de Comitetul Executiv al FRM în ședința din data de 23.08.2022 și a intrat
în vigoare în data de 26.08.2022.
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ANEXA 1
CONTRACT DE ACTIVITATE SPORTIVĂ
înregistrat cu nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . în Registrul Federaţiei Române de Minifotbal
(MODEL)
I. Părţile contractului
Structura sportivă (numele conform hotărârii judecătoreşti de dobândire a personalităţii juridice/actul
administrativ de înfiinţare) . . . . . . . . . . . ., identificată cu C.I.S. (certificat de identitate sportivă) . . . . . . . . . . . .,
cu sediul în . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . . . ., cod fiscal . . . . . .
. . . . . ., telefon . . . . . . . . . . . ., reprezentată legal prin . . . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . . . .
şi
participantul la activitatea sportivă - domnul/doamna . . . . . . . . . . , domiciliat/domiciliată în localitatea . . . . . . .
. . . . ., str. . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de
identitate/paşaportului seria . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . . . ., eliberat/eliberată de . . . . . . . . . . . . la data de . . .
. . . . . . . , CNP . . . . . . . . . . , Legitimaţie sportivă seria . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . . .
., emisă de Federaţia Română de . . . . . . . . . . ,
am încheiat prezentul contract de activitate sportivă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit:
II. Obiectul contractului este practicarea ramurii sportive de minifotbal pentru clubul sportiv în schimbul unei
renumeraţii stabilite conform prezentului contract.
III. Durata contractului este pentru o perioadă de . . . . . . . . . . . . ani/luni (minim 6 luni și maxim 5 ani), pe
perioada cuprinsă între data de . . . . . . . . . . . . (zile/lună/an) şi data de . . . . . . . . . . . . (zile/lună/an).
[Contractul se poate încheia pe o perioadă determinată (de la o zi la n - ani) negociată de către părţi.]
IV. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor
1. Participantul la activitatea sportivă are, în principal, următoarele drepturi:
a) dreptul la remunerare pentru activitatea depusă;
b) dreptul la repaus periodic (zilnic, săptămânal, anual);
c) dreptul la securitate şi sănătate în activitatea sportivă;
d) dreptul la control medical periodic.
2. Participantului la activitatea sportivă îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a) obligaţia de a respecta regulile de disciplină stabilite de către structura sportivă prin regulamentul intern;
b) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate stabilite de structura sportivă;
c) obligaţia de a respecta regulamentele structurii sportive şi cele prevăzute de Federația Română de Minifotbal;
d) obligaţia de a participa la evenimentele sportive ale structurii sportive cu care a încheiat prezentul contract;
e) obligaţia de a se supune examinărilor şi tratamentelor medicale periodice;
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f) obligaţia de a respecta toate regulile antidopaj relevante în domeniu.
3. Structura sportivă (de drept public şi/sau privat) are, în principal, următoarele obligaţii:
a) obligaţia de a elibera, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de participant la activitatea sportivă a
solicitantului;
b) obligaţia de a asigura confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale participantului la activitatea sportivă;
c) obligaţia de a respecta toate regulile antidopaj relevante ale organismelor în domeniu;
d) obligaţia de a respecta regulamentele şi statutul Federației Române de Minifotbal, precum și legislaţia în
vigoare.
Drepturile şi obligaţiile generale ale părţilor se vor completa cu drepturile şi obligaţiile părţilor luându-se în
considerare cele prevăzute prin regulamentul intern al structurii sportive (de drept public sau privat) şi vor face
parte integrantă din contract.
V. Contraprestaţia activităţii sportive
a) Se vor preciza drepturile negociate de părţi, care pot consta în bani, în servicii sau în natură fără a depăși
cuantumul salariului minim brut pe economie.
b) Bonificaţiile şi/sau penalizările se stabilesc în conformitate cu regulamentul intern al structurii sportive (de
drept public sau privat) şi se menţionează expres în contractul de activitate sportivă.
c) Termene şi modalitatea de plată
VI. Forţa majoră
1. Forţa majoră, astfel cum este definită de lege, exonerează părţile de răspundere, total sau parţial, în cazul
neexecutării totale sau parţiale, ori a executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin
prezentul contract de activitate sportivă.
2. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica cealaltă parte în termen de 5 zile de la apariţia
cazului de forţă majoră şi de a lua toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui, în caz contrar
nebeneficiind de efectele exoneratorii de răspundere ale acestuia.
VII. Încetarea contractului
Prezentul contract de activitate sportivă încetează în următoarele cazuri:
a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat, dacă părţile nu convin prelungirea acestuia;
b) prin acordul scris al părţilor;
c) forţa majoră, în condiţiile pct. VI din contract;
d) prin reziliere, după acordarea unui termen de înştiinţare de . . . . . . . . . . . . zile calendaristice în situaţia
executării sau neexecutării culpabile şi/sau necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale;
e) prin denunţarea unilaterală, cu notificarea celeilalte părţi cu . . . . . . . . . . . . zile calendaristice înainte de data
la care se doreşte încetarea contractului;
f) în cazul în care participantul la activitatea sportivă este depistat pozitiv/sau refuză testul anti-doping.
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VIII. Alte clauze
a) . . . . . . . . . . . .
b) Nerespectarea clauzelor contractuale de către oricare dintre părţi atrage obligarea celui în culpă la plata de
daune-interese.
IX. Soluţionarea litigiilor
Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract
sunt soluţionate de comisiile sportive interne ale Federației Române de Minifotbal şi/sau internaţionale ale EMF
sau WMF, după caz, şi/sau instanţele judecătoreşti competente material şi teritorial, potrivit legii.
X. Dispoziţii finale
a) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea clauzelor
acestuia prin act adiţional numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele legitime ale
acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract.
b) Limba care guvernează prezentul contract este limba română.
c) Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.
d) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.
Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii
comunicării.
XI. Anexele la contract, după caz
- Prezentul contract de activitate sportivă a fost încheiat astăzi, . . . . . . . . . . . ., în . . . . . . . . . . . . exemplare, câte
unul pentru fiecare parte contractantă.
- Câte o copie a prezentului contract va fi transmisă, în termen de 48 de ore de la semnare şi înregistrare,
Federației Române de Minifotbal, în vederea realizării evidenţei sportivilor, pe ramura de sport minifotbal.
..........
(data)
..........
(localitatea)
Structură sportivă,
prin reprezentant
....................................................

Participant la activitatea sportivă,
..............................................................

Notă:
Prezentul model de contract de activitate sportivă poate fi completat de către cluburile sportive și cu alte clauze
negociate cu jucătorul de minifotbal.

Regulamentul privind statutul, legitimarea și transferul jucătorului de minifotbal,2022

pg. 19

Regulamentul privind statutul, legitimarea și transferul jucătorului de minifotbal,2022

pg. 20

