
REGULAMENTUL DE TRANSFERĂRI AL SPORTIVILOR 

Prin transfer, se înțelege legitimarea unui sportiv de la un club la altul. Taxa aferentă 

transferului de la un club la altul este conform cuantumului aprobat de taxe și vize al F.R.O. și se 

plătește de clubul la care sportivul se transferă.  

 

1. Efectuarea si aprobarea transferărilor Federația Română Orientare este singurul for care 

are competența sa aprobe si sa efectueze transferul sportivilor. Transferul sportivilor de la 

un club sportiv la altul se efectuează conform prevederilor prezentului regulament. 

2. Perioada de transferări  

Transferul sportivilor se poate efectua in fiecare an, in perioada 15 noiembrie – 31 decembrie. 

Plata taxelor se poate face până în data de 15 ianuarie a anului următor, dar nu mai târziu de 

prima etapă de Campionat Național. Aprobarea unui transfer sau a unei duble legitimări este 

condiționată de plata taxelor.  

3. Documentele necesare trasferului 

Pentru aprobarea si efectuarea unui transfer, vor fi depuse pe emailul F.R. Orientare 

următoarele documente: 

a) Cerere de transfer; 

Cererea va fi semnată de sportivul care solicită transferul și cluburile implicate. În cazul 

situațiilor speciale prevăzute la art. 4, cererea va avea doar acordul scris al clubului la care 

sportivul dorește să fie transferat. Cererile de transfer incomplete sau nedepuse la termenul 

stabilit nu vor fi luate in considerare.  

b) Scan după legitimația sportivului. Înainte de primul campionat național, aceasta se va viza 

la secretariatul evenimentului;  

c) Chitanța/OP care dovedește plata taxei de transfer;  

d) Dovada că nu au obligații contractuale și/sau datorii materiale si financiare faţă de clubul 

de la care se transferă;  

      e)  Alte documente justificative, pe baza cărora se motivează solicitarea de transfer.  

Taxa de transfer se achită la F.R. Orientare - in conformitate cu normativele interne ale 

federației referitoare la taxe - de către clubul la care sportivul dorește sa fie transferat sau de către 

sportiv, indiferent de situația in care se efectuează transferul. 

4. Efectuarea unor transferări în situații speciale 

Se pot efectua transferări, la cerere, fără acordul scris al clubului la care sportivii sunt 

legitimați, in următoarele situații speciale: 

a) urmare a desființării oficiale sau dezafiliere a sectiei sau a clubului sportiv la care sportivii 

sunt legitimați, ori a schimbării domiciliului sportivului sau a familiei din care face parte 

minorul. Transferul poate fi efectuat în afara termenului de transferări numai in maxim 45 

de zile de la apariția situației speciale invocate. In caz contrar, transferul se va efectua in 

perioada de transferări. 

b) daca nu au participat timp de un an la nici o competiție oficiala (județeană, interjudețeană, 

naționala etc), și dacă nu au datorii materiale si financiare fata de acesta. Nu se iau in calcul 

perioadele de întrerupere datorate sancțiunilor de suspendare; 

c) dacă sportivul este de elită sau veterani, și conform contractului dintre acesta și clubul la 

care este legitimat (dacă există) nu reies alte obligații ale acestuia (inclusiv datorii materiale si 

financiare fata de acesta).  

Sportivii sub 21 de ani care s-au transferat deja beneficiind de una din clauzele prezentului 

articol, la eventuale transferări ulterioare care intervin pana la categoria de elită (21 de ani), vor 

avea nevoie de acordul scris al clubului de proveniență, conform articolului 3.  

Un transfer nu poate fi blocat la F.R.O., decât în baza unei adrese însoțite de documente 

(deconturi, facturi, procese verbale etc.) care să motiveze opoziția unui club la transfer. Litigiile 

nesoluționate pe cale amiabilă sunt de competența Comisiei de Disciplină, iar instanța următoare 

este Comisia de Apel. Toate contractele care se iau în calcul în analizarea cererilor trebuie să 

aibă viza F.R.O. si trebuie să se afle in evidenta F.R.O. 

Prezentele reglementari speciale nu se aplica daca ele contravin unor clauze explicite ale 

contractului dintre sportivi si cluburile sportive.  

Sportivii pot concura pe o perioada determinata sau nedeterminata si pentru un club străin, cu 

acordul prealabil al clubului la care sunt legitimați.  

 



5. Dubla legitimare  

Se poate solicita dubla legitimare pentru sportivii care activează in cluburi sportive de drept 

public, școlare, palate ale copiilor, cluburi ale elevilor, dar și pentru sportivi componenți ai 

loturilor naționale, pentru a sprijini evoluția acestora către înalta performanță, prin asigurarea 

unor condiții superioare de pregătire si de participare la competiții. 

Dubla legitimare se efectuează in perioada de transferări. 

Dubla legitimare se aproba pe baza înaintării la F.R. Orientare a unui Protocol semnat de 

cele doua structuri sportive, precum si pe baza achitării taxei de dubla legitimare, în termenul 

specificat la punctul 2. In protocol vor fi menționate obligațiile fiecărei părți si cluburile pentru care 

evoluează la fiecare ramură sportivă sau tip de probă în parte. 

Protocolul de dublă legitimare se vizează de către Federație pentru a intra în vigoare. 

Durata pentru care se efectuează dubla legitimare este de 1 an sau maxim 5 ani, conform 

protocolului. Taxa de dubla legitimare se plătește anual, în fiecare perioadă de plată a 

transferurilor, de către cele două structuri sportive, sau conform înțelegerii stabilite prin protocol. 

  

6. Sportivii sancționați nu pot fi transferați / dublu legitimați in perioada in care suporta o 

sancțiune.  

7. În relația cu FRO, sportivii minori sunt reprezentați de unul din părinți sau tutore. 

8. Consiliul Director al FRO aproba transferul sportivilor si dubla legitimare a sportivilor, 

exclusiv. 

9. Situațiile neprevăzute in prezentul regulament sunt analizate de către Consiliul Director. 

Hotărârea adoptata va fi comunicata celui in cauză, în termen de maximum 15 de zile. 

 Prezentul regulament a fost aprobat în ședința Consiliului Director din data de 22.12.2022 și 

intră în vigoare începând cu data de 23.12.2022. 

 

 


