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FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE VOLEI 

CONSILIUL DIRECTOR 
 

aprobat în şedinţa Consiliului Director din _____________ 
 

HOTĂRÂRE 

 
 Având în vedere: 
- prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 cu modificările şi 

completările ulterioare 
- prevederilor HG nr.884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere 

în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 
- prevederile HG nr. ______ privind practicarea sportului profesionist n 
ramura de sport volei 

- prevederile Ordinului 365/2007 a Agenţiei naţionale pentru Sport  
- prevederile art. ___ din Statutul Federaţiei Române de Volei 

 Luând în considerare faptul că la nivelul FIVB şi CEV ca organisme 
internaţionale cu rol de organizare şi coordonare a sportului volei nu există 
dispoziţii speciale privind legitimarea sportivilor profesionişti, iar regulile de 

legitimare sunt lăsate la libera reglementare a federaţiilor sportive naţionale    
 

Consiliu Director al FRV 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 Art.1 Se aprobă NORME PRIVIND CONDIŢIILE DE PRATICARE A 
SPORTULUI PROFESIONIST ÎN RAMURA DE SPORT VOLEI, prevăzute în 

Anexa 1 parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art.2 Se aprobă NORMELE PRIVIND LICENŢIEREA SPORTIVILOR A 

CLUBURILOR PROFESIONISTE DE VOLEI ŞI AVIZAREA CONSTITUIRII LIGII 
PROFESIONISTE DE VOLEI prevăzute în  Anexa 2 parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

 Art.3(1)  Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către personalul 
Federaţiei Romane de Volei, de membrii Federaţiei precum si de Liga 
profesionista de Volei de la data înregistrării acesteia in Registrul Sportiv. 

 (2) Începând cu data validării de către ANS a normelor stabilite prin 
prezenta hotărâre se modifică orice alte Regulamente ale Federaţiei care 

conţin dispoziţii contrare. 
 

Preşedinte FRV 

 
Gheorghe Vişan 
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ANEXA 1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI DIRECTOR AL FEDERAŢIEI 

ROMÂNE DE VOLEI DIN _____________ 
 

 
NORME PRIVIND CONDIŢIILE DE PRACTICARE A SPORTULUI 

PROFESIONIST ÎN RAMURA DE SPORT VOLEI 

 
Secţiunea 1 Definiţii 
 
 În sensul prezentelor NORME, termenii de mai jos au următorul înţeles: 
 
1) Federaţia - Federaţia Română de Volei (FRV), organul abilitat de lege şi 

Statutul propriu pentru reglementarea activităţii în ramura de sport volei 
2) Autoritatea Naţională – Agenţia Naţională pentru Sport (ANS) sau orice altă 
structură a administraţiei centrale care are ca scop coordonarea şi controlul 
activităţii sportive din România 
3) Comisia de autorizare – Comisia înfiinţată la nivelul Federaţiei care are în 
atribuţii autorizarea structurilor profesioniste de volei precum şi a sportivilor 
profesionişti 
4) Registrul sportiv – registru de evidenţă a structurilor sportive autorizate 
conform legii 
5) CIS – Certificat de Identitate Sportivă – documentul obligatoriu care atestă 
înregistrarea unei structuri sportive în Registrul Sportiv 
6) Licenţă de sportiv profesionist – documentul eliberat de comisia FRV care 
atestă calitatea de sportiv profesionist a titularului conferindu-i drepturile şi 
obligaţiile specifice conform prezentelor norme. 
7) Liga – Liga Profesionistă de Volei (L.P.V.) structură sportivă organizată ca 
persoană juridică de drept privat, autonoma, neguvernamentala, apolitica, şi fără 
scop lucrativ, organizată conform prevederilor  prezentelor norme si a legislatiei in 
vigoare. 
8) Club amator – orice structură sportivă cu personalitate juridică cu CIS 
propriu care are în obiectul de activitate practicarea voleiului 
9) Club profesionist – orice structura sportiva cu personalitate juridică 
organizată în condiţiile art.31 din Legea sportului care a obţinut autorizarea din 
partea Federaţiei şi are CIS propriu 
10) Convenţie civilă – convenţia încheiată între un club profesionist şi un sportiv 
profesionist în temeiul art.969 Cod civil reglementând drepturi şi obligaţii reciproce 

ale părţilor, având drept obiect prestarea de către sportiv a unor activităţi sportive 
în ramura volei în favoarea clubului şi respectiv o contraprestaţie care poate fi  în 
bani, echipament, asigurarea anumitor facilităţi, fără a se limita la acestea. 
Convenţia civila se încheie conform Codului Muncii in ceea ce priveşte durata /zi a 
prestaţiei sportivului. 
11) Contract de muncă – contractul individual de muncă pe durată determinată 
sau nedeterminată încheiat între o grupare sportivă cu CIS propriu în conformitate 
cu legislaţia muncii în vigoare. 
12) Jucător: oricare jucător de Volei legitimat regulamentar. 
13) Noul club: clubul căruia i se alătură jucătorul (la care pleacă jucătorul). 
14) Clubul cedent (fostul club) : clubul la care a fost legitimat anterior jucătorul. 
15) Clubul cesionar (noul club): clubul la care se transferă jucătorul. 
16) Jocuri oficiale (meciuri): toate jocurile desfasurate in competitiile oficiale 
organizate sub egida FIVB, CEV, BVA, FRV, mai puţin jocurile amicale şi cele de 
selecţie. 
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17) Perioadă de transfer sau legitimare: perioadă stabilită de FRV pentru 
transferul jucătorilor de la un club la altul sau pentru legitimarea jucătorilor 
profesionişti la alte cluburi. 
18) Înregistrare: operaţiunea de înregistrare a contractului jucătorului şi a 
transferului în evidenţa FRV, urmată de înscrierea menţiunilor privind transferul si 
legitimarea jucătorilor la noul club în carnetele de legitimare şi în fişele personale 
ale jucătorilor. 
19) Dată certă: data calendaristică a înscrierii unui contract sau transfer în 
registrul FRV, ce marchează momentul din care existenţa documentului în cauză 
nu mai poate fi contestată. 
20) An competiţional: perioadă cuprinsă între data de 1 septembrie a anului în 
curs şi data de 31 mai a anului următor. 
21) Grila de transfer: sumă plătită fostului club de către noul club pentru 
educarea şi instruirea unui jucător amator / profesionist. 
22) For (organizator - competent): FRV, LPV, competent să organizeze competiţia 
la care participă jucătorii legitimaţi. 
23) Comisii de specialitate: direcţii, servicii sau compartimente ale FRV/LPV care 
au atribuţii în domeniul legitimării, transferului jucătorilor, înregistrării 
contractelor, acordării licenţelor de profesionişti şi a vizelor anuale. 
24) Contract: contract individual de muncă sau convenţie civilă. 
25) Comisia competentă: Subcomisia pentru statutul jucătorului din cadrul 
Comisiei de Disciplina a FRV; după caz, Comisia de apel din cadrul FRV. 
26) Perioadă protejată: perioadă de la intrarea în vigoare a unui contract pana la 
expirarea acestuia.  
27) INMS – Institutul National de Medicina Sportiva. 
28) Perioada junioratului: perioadă care se termină la data de 31 mai a anului în 
care un jucător împlineşte vârsta de 19 ani. 

 
  

  
Art.1.  Statutul jucătorilor: jucători amatori şi profesionişti 

  
1. Jucătorii legitimaţi la cluburile afiliate federaţiei sunt amatori sau 

profesionişti.  
2. Un jucător este profesionist dacă are încheiat un contract de munca sau o 

convenţie civila, in scris, cu un club şi este plătit mai mult decât cheltuielile 
ocazionate de pregătirea sa efectivă. Toţi ceilalţi jucători sunt consideraţi amatori.  

  
Art.2.  Redobândirea statutului de amator 

  
1.    Un jucător legitimat ca profesionist nu poate fi re-legitimat ca amator decât 

in perioadele de transfer la un alt club sau după trecerea a cel puţin 5 zile de la 
ultimul său joc ca profesionist la acelasi club. 

2.    Se poate re-amatoriza jucătorul profesionist căruia i-a încetat contractul cu 
clubul la care este legitimat cu titlu definitiv. 

3.    Cererea se soluţionează de către Comisia Centrala de Competiţii, legitimări si 
Transferări din cadrul FRV.  

 4. Dacă există dubii cu privire la faptul că jucătorul re-amatorizat evoluează  ca 
amator la noul său club, fostul club  poate sesiza CCCLT din cadrul FRV pentru a 
lua măsuri în consecinţă.   
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Art.3. Încetarea activităţii 
  
 1.  Profesioniştii care îşi termină cariera după expirarea contractelor lor precum 
şi amatorii care îşi  încetează activitatea, rămân în evidenţele FRV/LPV ca legitimaţi 
la ultimul lor  club timp de 2 ani. 
      2.Această perioadă începe odata cu incetarea acordului / contractului. 
 3. Clubul la care s-a aflat legitimat un jucător profesionist si care si-a încetat 
activitatea la expirarea contractului nu va avea dreptul să ceară nici o compensaţie 
acestuia. 

  
Art.4. Legitimarea 

  
1.    Un jucător poate fi legitimat de FRV pentru a juca la un club ca profesionist 

sau ca amator în concordanţă cu art.1 din prezentul regulament. Numai jucătorii 
legitimaţi au dreptul să participe la jocuri oficiale sau amicale. Prin actul legitimării 
jucătorul consimte să se supună Statutului şi regulamentelor FIVB, CEV şi 
FRV/LPV. 

2.     Dacă un jucător care nu a fost legitimat de FRV joacă în oricare meci oficial, 
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 poate figura ca legitimat la maximum 

doua cluburi. În timpul acestei perioade jucătorul are dreptul să se transfere sau să 
se legitimeze la alt club in perioadele de transfer şi să joace în meciuri oficiale 
pentru numai două cluburi. 

5.   Statutul unui jucător se stabileşte de FRV, 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 legitimat pentru prima dată la FRV jucătorul trebuie: 
a)    să aibă vârsta minimă de 14 ani ca amator; 
b)  sa aiba varsta minima de 19 ani ca profesionist; 
c)    să posede avizul medical eliberat de unitatea medico-sportivă 

competentă din care rezultă că este apt pentru practicarea Voleiului; 
d)     nu a mai fost legitimat anterior la nici o o altă federaţie naţională de 

Volei. 
e) să posede ca jucator profesionist o asigurare de accidente din partea 
clubului la care urmează a fi legitimat. 

7.        Legitimarea pentru prima dată a unui jucător se poate efectua în tot cursul 
anului.   

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 FRV, 
iar cealaltă cerere se anulează, urmând ca persoanele vinovate să fie sancţionate 
potrivit prevederilor prezentului regulament si a Regulamentului Disciplinar. 

9.      Legitimarea jucătorilor se efectuează de către comisia de specialitate a FRV, 
pe baza următoarelor documente: 

a) cerere de licenta / acord, completată şi semnată de jucător, precum şi de 
reprezentantul legal al clubului pentru care se legitimează, parafată cu ştampila 
acestuia; 

b) avizul medical, consemnat într-un document separat sau pe cererea de 
licenta / acord, eliberat de unitatea medico-sportivă competentă, din care rezultă că 
jucătorul este apt să practice jocul de Volei. Avizul medical va purta parafa 
medicului şi ştampila unităţii medicale respective; 
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c) încuviinţarea scrisă dată de unul dintre părinţi, pentru minorii sub 18 ani 
, legalizată notarial în care să se specifice acordul părintelui pentru practicarea de 
către copilul său a voleiului la un anumit club pentru o anumită perioadă de timp 
determinată; 
 d) o copie dupa actul de identitate; 
 e) două fotografii ¾ identice şi recent făcute; 
 f) chitanţa de plată a taxei de legitimare; 

g) copia conformă cu originalul de pe autorizaţia de muncă, permisul de 
muncă şi legitimaţia de şedere, după caz, pentru jucătorii străini, obţinute de la 
Oficiul pentru Imigrări în condiţiile legii. Pentru persoanele cu statut de refugiat 
sau azilant se va prezenta în copie actul Oficiului de Imigrări sau hotărârea 
judecătorească prin care se acordă acest statut precum şi o copie a legitimaţiei de 
şedere. În cazul minorilor ai căror părinţi sunt azilanţi sau refugiaţi se vor ataşa în 
copie inclusiv documentele care să ateste această situaţie pentru aceştia.  Actele 
vor trebui să aibă ca perioadă de validitate cel puţin o perioadă egală cu cea pentru 
care se solicită legitimarea în caz contrar solicitarea se va respinge.  

i) pentru jucătorii naturalizaţi se va prezenta în copie actul prin care se 
dobândeşte cetăţenia română.   

j)  pentru cetăţenii cu dublă cetăţenie de va prezenta în copie ambele acte de 
identitate care să ateste cetăţenia română şi străină. 

10. Comisia de specialitate din  cadrul FRV, care efectuează legitimarea, 
întocmeste fişa personală a jucătorului şi eliberează carnetul de legitimare. Aceste 
documente se completează cu pix cu pastă albastra, înscrierile fiind făcute cu litere 
majuscule. 

11. Acordul jucătorului, constituie documentul oficial în care se 
consemnează situaţia legitimării/transferurilor unui jucător şi care  se păstrează în 
evidenţa FRV. În cazul în care jucătorul se transferă la un club care activează în 
competiţiile organizate de un alt for, la cererea scrisă a noului club, se eliberează 
acordul jucătorului în cauză. Acordul se eliberează reprezentantului clubului pe 
baza prezentării documentelor de transfer şi a delegaţiei emisă de clubul respectiv. 
12.  Este interzisă întocmirea unor acorduri - duplicat, pe baza înscrierilor din 
carnetele de legitimare. 

13. În caz de pierdere a carnetului de legitimare, FRV poate elibera o 
legitimaţie-duplicat, pe baza înscrierilor din acordul sportivului, şi a următoarelor 
documente: 
 a) cererea de eliberare a duplicatului, întocmită de delegatul clubului sau de     
jucătorul în cauză; 
 b) chitanţa de plată a taxei pentru eliberarea duplicatului; 
 c) o fotografie ¾ recent făcuta.  
     14. Orice ştersături, adăugiri, corecturi sau modificări constatate în cererile şi în 
carnetele de legitimare ori acorduri ale jucătorilor, atrag respingerea cererii de 
legitimare, respectiv anularea carnetului de legitimare, precum şi sancţionarea 
persoanelor vinovate, potrivit prevederilor prezentului regulament.  

   
 
  
Art.5.   Drepturile şi obligaţiile jucătorilor 
        
       1.  Principalele drepturi ale jucătorilor amatori sunt: 

a) să li se asigure de către clubul la care sunt legitimaţi condiţiile materiale, 
tehnice, organizatorice şi de asistenţă medicală (inclusiv prim-ajutor), refacere şi 
recuperare, adecvate pentru antrenamente si jocuri; 
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b) să li se încheie de către club o asigurare pentru riscurile provenite dintr-o 
accidentare survenită în cursul antrenamentelor ori jocurilor oficiale sau amicale de 
Volei. 
       2.  Principalele obligaţii ale jucătorilor amatori sunt: 

a) să respecte programul de pregătire stabilit de conducerea clubului; 
b) să participe la jocurile oficiale şi amicale ale echipei la care sunt legitimaţi, 

în funcţie de valoarea, pregătirea şi forma lor sportivă, şi de  necesităţile clubului; 
c) să respecte prevederile  Statutului FRV, LPV, al clubului, precum şi 

celelalte regulamente şi norme ori hotărârile FRV, LPV, precum şi cerinţele 
regulamentului intern al clubului la care sunt legitimaţi; 

d) să se comporte corect şi civilizat şi să respecte prevederile Codului etic 
adoptat de FIVB/CEV şi FRV. 

e) să respecte reglementările anti-doping; 
f) să cunoască şi să respecte Statutul, normele şi regulamentele FRV. 

3.    Jucătorii profesionişti au, în afara drepturilor prevăzute pentru amatori, 
următoarele drepturi: 

a) să încheie cu un club afiliat un contract individual de muncă, respectiv, o 
convenţie civilă conform art 969 Cod civil, conform legislaţiei în vigoare;  

b) să li se plătească salariul sau onorariul cuvenit, precum şi adaosurile, 
primele, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti convenite de părţi prin 
contractul de muncă sau convenţia civilă şi să beneficieze de drepturile materiale 
prevăzute în contractele  respective; 

c) să li se asigure stabilitate contractuală, contractul neputând să înceteze, sau 
să se modifice, decât în cazurile şi  în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul 
regulament; 

d) alte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare şi de regulamentele FRV. 
e) să participe la competiţiile sportive organizate de FRV si Liga Profesionistă de 

Volei. 
       4. În afara obligaţiilor pe care le au jucătorii amatori, jucătorii profesionişti mai 
au următoarele îndatoriri: 

a) să respecte clauzele contractului încheiat cu un club; 
b) să facă eforturile specifice ocupaţiei de jucător profesionist, la nivelul 

pregătirii şi posibilităţilor personale, în scopul îndeplinirii obiectivelor de instruire şi 
de performantă stabilite de club. 

  
Art.6. Obligaţiile cluburilor  

Cluburile au următoarele obligaţii faţă de jucătorii legitimaţi, amatori sau 
profesionişti. 

a)    să asigure jucătorilor condiţiile materiale, tehnice, organizatorice, de 
asistenţă medicală, refacere şi recuperare adecvate pentru antrenamente 
şi jocuri; 

b)    să încheie pentru toţi jucătorii legitimaţi poliţe de asigurare pentru 
riscurile de accidentare survenită în timpul antrenamentelor şi jocurilor 
oficiale şi amicale; 

c)    să-şi execute cu bună-credinţă obligaţiile contractuale asumate faţă de 
jucătorii profesionişti; 

d)    să asigure stabilitate contractuală jucătorilor profesionişti. 
e)  să se ocupe din timp de obţinerea documentelor de şedere legală pentru 

jucătorii străini. 
f) să respecte legislaţia muncii în ceea ce-i priveşte pe jucătorii profesionişti. 
g) să respecte reglementările anti-doping; 
h) să cunoască şi să respecte Statutul, normele şi regulamentele FRV şi să 

disemineze aceste documente sportivilor. 
        



 7 

Art.7. Dreptul de joc 
  
         1.  Jucătorii amatori sau profesionişti au drept de joc pentru clubul la care 
sunt legitimaţi după cum urmează: 
 a) de la data eliberării carnetului de legitimare, jucătorii nou legitimaţi; 
 b) de la data înregistrării unui contract cu un alt club, pentru jucătorii 
cărora le-a încetat contractul cu vechiul club; un jucător profesionist căruia  i-a 
încetat contractul cu clubul la care este legitimat nu îşi mai poate exercita dreptul 
de joc. 

c) de la data operării transferului de către FRV, jucătorilor transferaţi; 
          2.  Dreptul de joc dobândit de jucătorii legitimaţi poate fi exercitat dacă sunt 
îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiţii: 

a) există viza acordată de FRV, aplicată pe acord şi carnetul de legitimare; 
b) există avizul  unităţii  medico-sportive competente, sub forma vizei 

medicale aplicată în carnetul de legitimare, care atestă  că jucătorul în cauză este 
apt să practice jocul de Volei; 
          3.  Controlul îndeplinirii condiţiilor necesare exercitării dreptului de joc, 
privind viza FRV, viza medicală – pentru jocurile din campionat, se face în mod 
obligatoriu de către arbitru A1, înainte de începerea oricărui joc oficial. Arbitrul este 
obligat să nu permită participarea la joc a jucătorilor care nu îndeplinesc condiţiile 
privind exercitarea dreptului de joc. 

  
Art.8. Viza anuală 
  

1. Viza anuală a FRV se aplică, obligatoriu, pe licenta fiecarui jucator 
profesionist in perioadele de transfer.  

2. Pentru acordarea vizei anuale a FRV jucătorilor profesionisti, cluburile 
sunt obligate să prezinte următoarele: 
 a) tabele nominale cu jucătorii pentru care se solicită viza, cuprinzând data 
 naşterii, numărul carnetului de legitimare şi, pentru jucătorii profesionişti, 
 numărul de înregistrare şi durata contractului; 
          b) licenţele de jucători profesionişti, după caz; 
          c) dovada achitării taxei de viză; 
 d) copia documentelor de legală şedere pe teritoriul României pentru jucătorii 
străini. 
       
Art.9.  Controlul medico-sportiv 
  1. Controlul medico-sportiv al jucătorilor de Volei legitimaţi este obligatoriu şi 

se efectuează o dată la şase luni. 
          2. Controlul medico-sportiv se efectuează la unităţile medicale autorizate în 
acest scop: cabinete medico-sportive, dispensare pentru sportivi, servicii de control 
medico-sportiv sau alte unităţi medicale de specialitate sportivă  autorizate de 
Ministerul Sănătăţii şi Familiei. Pentru sportivii de lot naţional se iau în considerare 
numai adeverinţele emise de Institutul Naţional de Medicină Sportivă din Bucureşti. 

3. Viza medicală aplicată pe carnetul de legitimare va cuprinde:      
a)   data efectuării controlului medical; 

b)  semnătura şi parafa medicului;  
c)   ştampila unităţii medicale în cadrul căreia s-a efectuat controlul. 
4. Neefectuarea controlului medico-sportiv la intervalele de timp stabilite 

atrage suspendarea exercitării dreptului de joc al sportivului respectiv până la 
îndeplinirea acestei cerinţe. 
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5. 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 14 zile de la data eliberarii. 
  
 
 
Art.10. Contractele jucătorilor profesionişti 
           1. Jucătorul profesionist este cel care pentru practicarea Voleiului 
îndeplineşte următoarele condiţii: 
  a) obţine licenţa de sportiv profesionist, în conformitate cu prezentul 
regulament; 
           b) încheie cu o structură sportivă, în formă scrisă, un contract individual de 
muncă sau o convenţie civilă în condiţiile Codului civil. 
           2. Durata minimă a unui contract poate fi de la data intrării sale în vigoare 
şi până la terminarea anului competiţional respectiv, durata maximă a contractului 
fiind pe perioada nedeterminata.  

3. Un jucător amator dobândeşte statutul de profesionist de la data încheierii 
primului contract cu un club afiliat la FRV. 

4. Dacă un agent  este implicat în negocierea unui contract, el va fi 
nominalizat  în contract. 

5. Un club care intenţionează să încheie un contract cu un jucator  
profesionist trebuie să informeze în scris clubul la care este legitimat jucătorul 
înainte de a începe negocierile cu jucătorul. Un jucător profesionist are dreptul să 
încheie un contract cu un alt club numai în cazul în care contractul său cu clubul 
la care este legitimat a expirat sau urmează să expire în următoarele şase luni. 
Orice încălcare a acestei reguli va fi sancţionată. 

6. Un jucător poate încheia un contract de muncă sau o convenţie civilă, în 
mod nemijlocit, fără încuviinţarea prealabilă a părintelui, dacă a împlinit vârsta de 
18 ani.  

7. Sub sancţiunea nulităţii absolute, cluburile nu au dreptul să încheie 
contracte profesioniste cu sportivii minori (sub 18 ani) sau cu persoanele aflate sub 
interdicţie ca urmare a alienaţiei sau debilităţii mintale. 

10. Contractele încheiate de cluburi cu jucătorii trebuie să se afle în evidenţa 
FRV si LPV, în funcţie de competenţa acestora privind organizarea competiţiei la 
care participă jucătorii profesionişti, iar, la cerere, să fie puse la dispoziţia FIVB, 
CEV. 
  
Art.11. Contractul individual de muncă 
  1. Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia jucătorul 
se obligă să presteze muncă, prin participare la procesul de instruire şi la jocuri 
oficiale, pentru şi sub autoritatea unui club sportiv în schimbul unei remuneraţii 
denumită salariu. Clubul se obligă să-i asigure jucătorului condiţiile necesare 
pentru desfăşurarea activităţii, să-i plătească salariul şi alte drepturi financiare şi 
de asigurări, în raport de calitatea şi rezultatele muncii prestate, potrivit clauzelor 
contractuale, şi să achite celelalte contribuţii, potrivit legii. 
 2.  Cluburile de Volei  care folosesc jucători profesionişti, cu care au încheiat 
un contract individual de muncă, au obligaţia ca în statul lor de funcţiuni, aprobat 
de organul de conducere al clubului, să prevadă  în mod corespunzător şi numărul 
necesar de funcţii de "Voleibalist profesionist" şi "Antrenor de Volei profesionist ", 
cuprinse  în "Clasificarea ocupaţiilor din România " cu numerele de 
cod_____________ şi respectiv ___________. 
 3. Jucătorii profesionisti pot fi angajaţi de clubul respectiv pe bază de 
contract individual de muncă numai pe una din funcţiile existente în statul de 
funcţiuni. 
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 4. Contractul individual de muncă se încheie în 4 exemplare originale, câte 
unul pentru jucător, club, inspectoratul teritorial de muncă si FRV. 
 5. Contractul individual de muncă se înregistrează, de către clubul 
profesionist afiliat care a efectuat angajarea în termen de maximum 15 de zile de la 
data încheierii la FRV, LPV si inspectoratul teritorial de muncă, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare.  

  
 Art.12. Convenţia civilă  

1. Convenţia civilă, încheiată în temeiul dispoziţiilor Codului civil cu 
respectarea Codului Muncii, este acordul de  voinţă, consemnat în scris, între un 
jucător de Volei care va deveni profesionist şi un club afiliat, având ca obiect 
drepturile şi obligaţiile reciproce care decurg din practicarea jocului de volei în 
antrenamente şi competiţii. Drepturile şi obligaţiile sunt similare celor cărora le dă 
naştere contractul individual de muncă, cu deosebirea că nu creează raporturi de 
muncă. 

2. Convenţia civilă nu produce ca efect dobândirea calităţii de salariat, iar 
jucătorii care încheie un asemenea contract cu un club nu beneficiază de drepturi 
de asigurări sociale şi nici de drepturile prevăzute de legislaţia privind protecţia 
şomerilor. La încheierea convenţiei civile se aplică prin analogie prevederile 
prezentului regulament referitoare la contractele de muncă, cu excepţia celor 
contrare naturii sale. 

3. Convenţia civilă trebuie în mod obligatoriu să conţină clauze cu privire la 
asigurarea socială, de sănătate şi asigurarea de accidente conform legislaţiei 
speciale în această materie. Pentru jucătorii care urmează o formă de învăţământ 
superior conform legii şi care, prin efectul acesteia sunt asiguraţi din oficiu de către 
stat aceste clauze trebuie să cuprindă descrierea statutului de asigurat al 
jucătorului conform legii.  

  
Art.13. Încheierea, modificarea şi executarea contractelor  

1. Un jucător profesionist poate încheia, pentru aceeaşi perioadă de timp, un 
singur    contract cu un singur club. 

2. Dacă un jucător profesionist semnează mai mult de un contract pentru 
aceeaşi perioadă de timp, cu cluburi diferite, va rămâne valabil contractul 
înregistrat la FRV, în condiţiile art.14.5 din prezentul regulament, urmând să se 
aplice sancţiuni în mod corespunzător. 

3. În cazul în care în timpul perioadei de valabilitate a unui contract se 
înregistrează la forul competent un nou contract, cu acelaşi club, pentru aceeaşi 
perioadă sau pentru o perioadă diferită, contractul anterior îşi încetează de drept 
valabilitatea la data înregistrării noului contract, la fel ca şi toate drepturile şi 
obligaţiile corelative aferente contractului anterior. 

4.  Contractele încheiate de cluburi cu jucătorii îşi menţin valabilitatea în 
cazul schimbării denumirii cluburilor. 

5. Contractele încheiate de jucători cu cluburi ale căror echipe s-au retras ori 
au fost excluse din competiţie după începerea campionatului, încetează de drept, 
iar jucătorii în cauză sunt asimilaţi ca nou legitimaţi şi se pot legitima la un alt club 
în prima perioada de transfer. 

6. Contractele între cluburi şi jucători se încheie pentru ani competiţionali şi 
trebuie să expire în interiorul uneia din perioadele de transfer stabilite de FRV.  

7. În cazul în care între părţi au intervenit înţelegeri privind acordarea de 
drepturi în natură (asigurarea cazării, hranei, transportului ş.a ), acestea vor fi 
prevăzute expres în contracte, împreună cu evaluarea financiară a acestora şi a 
modalităţilor concrete privind acordarea lor, cu respectarea reglementărilor fiscale 
în vigoare.  
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         8. Valabilitatea unui contract nu poate fi condiţionată de rezultatul pozitiv al 
unui control medical şi/sau de acordarea permisului de muncă.  
          8.1. Posibilul nou club al jucătorului are obligaţia de a întreprinde 
toate cercetările,  studiile, testele şi/sau controlul medical necesar, sau să 
întreprindă orice demers  pe care îl consideră necesar, înainte de semnarea 
contractului, în caz contrar fiind  răspunzător să plătească obligaţiile asumate 
prin contract. 
  8.2. Clubul  care încheie un contract cu un jucător străin este obligat 
să facă toate demersurile necesare pentru obţinerea permisului de muncă, în caz 
contrar urmând să suporte sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare. Pentru 
jucătorii străini contractul va fi înregistrat de club la FRV si LPV, în termen de 15 
de zile de la data semnării şi odată cu obţinerea permisului de muncă. 

9. Cu 6 luni înainte de data expirării unui contract, un jucător are dreptul să 
încheie pentru perioada de după expirarea contractului un nou contract cu un alt 
club, in conditiile art.10.5. 

10. Un nou contract încheiat de jucător cu un alt club decât cel la care este 
legitimat, pentru perioada următoare încetării raporturilor contractuale cu clubul 
său, nu trebuie să cuprindă nici o clauză care ar împiedica sau prejudicia 
executarea contractului  aflat  în derulare. 

11. Înainte cu cel puţin 30 de zile de data expirării contractelor încheiate cu 
jucătorii, cluburile sunt obligate să informeze în scris jucătorii cu care nu mai 
doresc să încheie noi contracte cu privire la acest fapt. Omisiunea informării 
jucătorilor constituie abatere şi se sancţionează în conformitate cu prevederile 
prezentului regulament. Sancţiunea nu se mai aplică în cazul jucătorilor care au 
încheiat deja noi contracte cu alte cluburi. 

12. Un jucător care a încheiat un nou contract cu un alt club trebuie să-şi 
achite datoriile faţă de clubul cu care a avut contract anterior, în caz contrar 
urmând să fie obligat la plata datoriilor ce reies din vechiul contract. 

13. În lipsa altor menţiuni, sumele prevăzute în contractele încheiate cu 
jucătorii, sau actele adiţionale la acestea, sunt considerate a fi sume brute. 

  
Art.14. Înregistrarea contractelor 
  

1. Cluburile au obligaţia să înregistreze la FRV, în condiţiile art.14.5, 
contractele încheiate cu jucătorii în termen de maximum 45 zile de la data 
încheierii. 

2. În cazul în care, în termen de maximum  45 de zile de la data semnării, 
cluburile nu înregistrează la FRV, în condiţiile art.14.5 şi, respectiv, art.18.11, 
contractele încheiate cu jucătorii, anexele, actele adiţionale, aceste documente îşi 
pierd valabilitatea. 

3. În cazul în care documentele arătate anterior nu au fost înregistrate la 
FRV în condiţiile art.14.5 şi/sau art.18.11, dar au primit dată certă la Registratura 
generală a FRV, în termen de 45 de zile de la data încheierii, acestea pot fi folosite 
pentru a transfera sau legitima jucătorii în cauză la noul club în termen de 
maximum 6 luni din ziua primirii de dată certă, în caz contrar documentele 
respective neputând să producă efecte. 
 4. Contractele individuale de muncă, convenţiile civile, anexele sau actele 
adiţionale la acestea, acordurile de transfer, precum şi alte înscrisuri folosite ca 
mijloc de probă privind statutul unui jucător, trebuie să fie evidenţiate în registrul 
oficial de evidenţă a documentelor clubului. În cazul în care documentele respective 
nu sunt înregistrate la club, sau prezintă neconcordanţe în înscrierile făcute, clubul 
în cauză va fi sancţionat conform prevederilor prezentului regulament. 

5. Contractele încheiate de cluburi cu jucătorii profesionişti se înregistrează 
în evidenţele serviciilor de specialitate ale FRV, LPV sau AJV, şi produc efecte în 
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sensul legitimării sau transferului jucătorilor la cluburile respective începând cu 
data înregistrării, dacă îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii: 
 a) sunt încheiate în forma – tip, agreată de FRV; 
 b) sunt încheiate pentru o perioadă determinată;  
 c) cuprind  clauze cu caracter financiar (salarii, indemnizaţii, onorarii, 
premii, ş.a. ); 

d) sunt editate computerizat, dactilografiate cu majuscule, şi nu cuprind 
rubrici necompletate; 
e) sunt înregistrate la club şi poartă data încheierii; 
f)sunt semnate de părţi şi poartă stampila clubului; semnătura jucătorului 

 trebuie să fie aplicată pe fiecare pagină; 
g) cuprind menţiunea " am primit un exemplar " , scrisă şi semnată de 

jucătorul  în cauză; 
h) sunt prezentate în minimum două exemplare originale, dintre care unul se 

reţine în evidenţa FRV. 
      6. Contractele prezentate la comisiile de specialitate ale FRV si LPV, se 

înregistrează  într-un registru special, cu număr de ordine care este înscris pe toate 
exemplarele, după care, dacă este cazul, se fac menţiunile privind legitimarea/ 
transferul jucătorilor în carnetele de legitimare şi în acord. 

7. În cazul contractelor de muncă încheiate de cluburi cu jucătorii 
profesionişti, cluburile sunt obligate să le înregistreze la inspectoratul teritorial de 
muncă, conform legislaţiei muncii în vigoare. 

8. Responsabilitatea privind conţinutul documentelor prezentate FRV si LPV 
pentru înregistrare aparţine cluburilor. 
  
Art.15. Regulamentul intern al cluburilor profesionste 
  

1. Înaintea începerii fiecărui an competiţional, organele de conducere ale 
cluburilor  trebuie să elaboreze regulamentul intern ( RI ), cu participarea 
reprezentanţilor  jucătorilor – organizaţi sau nu în sindicate – votul acestora fiind 
consultativ. 

2.  Dispoziţiile regulamentului intern al clubului stabilesc norme de conduită 
şi sancţiunile disciplinare care se aplică în cazul nerespectării acestora. Sub 
sancţiunea nulităţii, nu pot fi cuprinse în RI clauze privind acordarea drepturilor 
contractuale ale jucătorilor ( salarii, indemnizaţii de instalare sau de efort, prime de 
joc şi de obiectiv )  sau de alte avantaje în natură, acestea trebuind să fie cuprinse 
exclusiv în contractele încheiate cu jucătorii. 

3. RI al clubului se elaborează pe baza prezentelor norme orice dispoziţii 
contrare acestuia fiind nule de drept. 

4. Conducerea clubului este obligată să autentifice notarial si sa înregistreze 
RI la FRV si LPV înaintea începerii campionatului şi să-l afişeze la sediul clubului 
pentru luare la cunoştinţă. Un exemplar al RI al clubului va fi eliberat, la cerere, 
unui reprezentant al jucătorilor (căpitanul de echipă) pentru a putea fi consultat de 
toţi jucătorii.  

5. RI  intră în vigoare de la data înregistrării sale la FRV. În lipsa acestei 
înregistrări, RI nu poate produce efecte juridice. 

6. RI al clubului se elaborează pentru fiecare an competiţional şi nu poate fi 
modificat în cursul acestuia. 
  
Art.16. Licenţa de jucător profesionist  

1. Licenţa de jucător profesionist se acordă de FRV, astfel: 
Licenţa de jucător profesionist se acordă de către FRV jucătorilor seniori, legitimaţi 
la cluburi cu echipe participante în campionatele pe care le organizează fiecare 
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dintre aceste foruri sportive, care au încheiat un contract cu clubul respectiv şi  
îndeplinesc următoarele condiţii:  
      a) au implinit varsta de 18 ani; 

b) au fost legitimaţi la o structura sportiva afiliata la FRV cel putin 2 ani; 
c) prin excepţie, pot obţine licenţa de jucător profesionist jucătorii de 

mare perspectivă care au fost legitimaţi la un club afiliat la FRV timp de 
minimum 6 luni. 

d) au aviz medical pentru practicarea sportului de performanţă; 
e) posedă asigurare de accident incheiata de clubul unde urmează a fi 
legitimat valabilă pentru întreaga perioadă pentru care se solicită 
eliberarea licenţei de sportiv profesionist; 

2. Pentru jucătorii de Volei de plajă licenţele de profesionişti se acordă de 
către FRV, cu respectarea celorlalte condiţii prevăzute de prezentul regulament. 

3.  Licenţa de jucător profesionist se acordă de către FRV pe baza  
următoarelor documente: 

a) cererea de acordare a licenţei semnată şi stampilată de reprezentantul 
autorizat al clubului la care jucătorul este legitimat; 
b)  carnetul de legitimare al jucătorului, cu viză medicală valabilă; 
c) contractul de muncă sau convenţia civilă încheiată între club şi 
jucător; 
d) dovada achitării taxei de licenţă. 
e) posedă asigurare de accident incheiata de clubul unde urmează a fi 
legitimat valabilă pentru întreaga perioadă pentru care se solicită 
eliberarea licenţei de sportiv profesionist. 

 4. (1)  Licenţa de jucător profesionist are valabilitate un an de la data 
emiterii şi numai pe perioada de valabilitate a contractului încheiat cu clubul.  

     (2)  Valabilitatea licenţei se reînnoieşte anual, la cerere.  
5.  Licenţa de jucător profesionist se suspendă automat pe perioada în care 

jucătorul nu se află în perioada de valabilitate a unui contract încheiat cu clubul la 
care este legitimat. 

6.   În cazul în care perioada respectivă este mai mare de 6 luni, licenţa de 
jucător profesionist îşi încetează valabilitatea. 
          7.  Licenţa de jucător profesionist este retrasă în cazul jucătorilor care devin 
inapţi din punct de vedere medical. O nouă cerere pentru acordarea licenţei poate fi 
făcută numai dacă jucătorul dobândeşte aviz medical, cu respectarea celorlalte 
condiţii regulamentare. 

8. În cazul în care jucătorii profesionişti se transferă sau se legitimează la 
cluburi de volei din strainatate, licenţa de jucător profesionist se preia în evidenţa 
noului for. 

9. Pentru efectuarea transferurilor sau legitimărilor de jucători,  documentele 
prevăzute de regulament se completează cu licenţa de jucător profesionist obţinută 
potrivit dispoziţiilor prezentului regulament. 

10. Competenţa acordării şi, respectiv, a ţinerii evidenţei licenţelor de jucători 
profesionişti aparţine in exclusivitate Federaţiei Române de Volei. 
          11. Evidenţa licenţelor acordate de FRV se ţine în registre speciale.   
          12. În cazul în care contractul individual de muncă sau convenţia civilă 
încheiată de    un jucător profesionist cu clubul încetează – prin ajungere la termen, 
reziliere unilaterală sau prin acordul părţilor – efectele licenţei de jucător 
profesionist se suspendă până la data înregistrării unui nou contract. 

  13. Cluburile ale căror echipe  promovează în campionatul Ligii I, organizat 
de FRV/LPV, sunt obligate să depună documentaţia pentru obţinerea licentei 
jucătorilor profesionişti, la termenele şi în condiţiile stabilite prin prezentele norme. 

  
Art.17.  Încetarea raporturilor contractuale 
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1. Contractul individual de muncă sau convenţia civilă încetează în 
următoarele moduri: 
 a) la expirarea termenului pentru care au fost încheiate; 
 b) prin acordul parţilor; 
 c) din iniţiativa clubului; 
 d) din iniţiativa jucătorului; 
 e) în alte moduri prevăzute de lege. 

2. Constatarea încetării raporturilor contractuale ca urmare a denunţării 
unilaterale se face de către comisia  competentă a FRV. 

Situatiile mentionate la punctul 1 aln. c) si d) vor fi analizate de Subcomisia 
pentru statutul jucatorului profesionist din cadrul Comisiei de Disciplina ce va fi 
infiintata de FRV. 

 3. În cazul în care cererea privind încetarea raporturilor contractuale a fost 
înregistrată la FRV înaintea expirării perioadei de transfer, iar cererea a fost admisă 
printr-o hotărâre/decizie definitivă după terminarea perioadei de transfer, prin 
excepţie, jucătorii aflaţi într-o asemenea situaţie se pot legitima la un alt club şi în 
afara perioadei de transfer, dar nu mai târziu de începerea primelor 2 etape dupa 
expirea perioadei de transfer la care participă echipa noului club şi numai dacă, de 
la momentul introducerii cererii şi până la admiterea acesteia, nu au participat 
efectiv la nici un joc oficial. 

  4. La data expirării termenului pentru care s-a încheiat contractul 
raporturile dintre  club şi jucător încetează de drept. Părţile pot negocia încheierea 
unui nou contract  înainte sau la expirarea termenului prevăzut în  contractul 
anterior. 

  5. Încetarea raporturilor contractuale prin acordul părţilor, intervenită în 
cursul executării contractului, se poate face în formă scrisă, în mod explicit şi 
neechivoc, aceasta fiind constatată de comisia competentă care pronunţă o 
hotărâre. În înţelegerea pe care o încheie, părţile trebuie să menţioneze modul de 
lichidare a obligaţiilor reciproce.  

  6. În caz de litigiu părţile se pot adresa comisiilor competente ale FRV până 
la soluţionarea definitivă a litigiului rămânând în vigoare contractul respectiv. 

  7. Încetarea unilaterală a contractului este interzisă in primele 90 de zile de 
la semnarea acestuia si 60 de zile de la inceperea campionatului. 

8. Dacă denunţarea unilaterală intervine în condiţiile prevăzute de pct.7, 
partea care se dovedeşte a fi în culpă se sancţionează astfel: 
 a) Clubul: 
 -  cu interzicerea dreptului de a efectua transferuri de jucători în calitate de 
club-cesionar în urmatoarea perioada de transfer. Clubul va fi obligat la plata către 
jucător a unei compensaţii reprezentând valoarea totală a  drepturilor financiare 
cuvenite jucătorului până la expirarea contractului, mai puţin primele de joc şi de 
obiectiv; 

b) Jucătorul: cu suspendare cuprinsă între 4 şi 8 etape care se execută 
efectiv din momentul în care obţine drept de joc la un nou club.  

9.În cazul în care clubul nu plăteşte jucătorului salariul, primele de joc, 
indemnizaţiile sau alte drepturi financiare, ori nu îi asigură acestuia alte condiţii, 
aşa cum au fost prevăzute în contract, jucătorul este îndreptăţit să se adreseze 
comisiei competente din cadrul FRV conform art.17.7. 

10. Jucătorul poate cere încetarea raporturilor contractuale sau continuarea            
acestora. 

11.Dacă raporturile contractuale încetează pe baza unei hotărâri irevocabile, 
la cererea jucătorului, acesta este îndreptăţit să primească drepturile contractuale 
restante şi  poate încheia un nou contract cu un alt club, cu respectarea celorlalte 
prevederi regulamentare. 
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12. În situaţia în care comisia competentă constată nulitatea primului 
contract care a fost încheiat de un jucător amator, jucătorul îşi redobândeşte 
statutul de amator.    

13. În cazul în care cererea jucătorului privind obligarea clubului la plata 
drepturilor financiare restante a fost admisă printr-o hotărâre irevocabilă, iar clubul 
nu şi-a executat obligaţia, se va proceda astfel: 

a)  clubul în culpă va fi sancţionat cu interzicerea transferurilor in 
urmatoarea perioada de transfer; 
b)  dacă jucătorul cere aceasta, renunţând la punerea în executare a 

hotărârii, comisia va constata încetarea raporturilor contractuale, 
situaţie în care clubul nu mai are dreptul la grila de transfer 
corespunzatoare pentru jucatorul respectiv. Un jucător care a încetat 
raporturile contractuale în astfel de condiţii se poate legitima la un alt 
club în prima perioadă de transfer stabilită de FRV. 

  
Art.18 Transferul jucătorilor profesionişti 

1. Transferul jucătorilor profesionisti constă în trecerea lor de la clubul la 
care sunt legitimaţi la un alt club, cu acordul lor şi al celor două cluburi. Transferul 
jucătorilor poate fi temporar sau definitiv. 

 2. Transferul temporar este cel prin care  trecerea jucătorului de la un club 
la altul (de la clubul cedent la clubul cesionar) se face pentru o perioadă 
determinată, la încheierea căreia jucătorul revine, automat, la clubul de la care s-a 
transferat temporar (clubul cedent). Transferul temporar se poate face în 
următoarele  condiţii: 

a) în perioada transferului temporar executarea clauzelor contractului 
încheiat cu clubul cedent se suspendă, clubul cesionar fiind obligat să 
încheie cu jucătorul un contract numai pentru perioada transferului 
temporar; 
b) în perioada transferului temporar, clubul cesionar nu are dreptul să 
transfere  jucătorul respectiv unui club terţ; 

          c) cluburile - cedent şi cesionar- şi jucătorii nu pot conveni în mod valabil 
pentru efectuarea unui transfer temporar decât dacă acesta  se face cel puţin 
pentru perioada turului, respectiv a returului campionatului; 
          3. Transferul definitiv este cel prin care  trecerea jucătorului de la un club la 
altul se face irevocabil. 

4. Transferul  jucătorilor amatori sau profesionişti la alte cluburi, sau 
legitimarea  jucătorilor profesionişti la alte cluburi, se pot efectua numai în 
următoarele  intervale de timp: 

a) din prima zi lucrătoare a lunii septembrie a fiecărui an, până cel mai 
târziu cu 72 de ore înaintea zilei în care se desfăşoară prima etapă a  turului 
campionatului fiecărei categorii competiţionale; 
b) din prima zi lucrătoare a lunii ianuarie a fiecărui an, până cel mai târziu 
cu 72 de ore înaintea zilei în care se desfăşoară prima etapă a returului 
campionatului fiecărei categorii, sau primul joc de campionat al sezonului de 
primăvară; 
c) cluburile participante în cupele europene au dreptul să 
transfere/legitimeze jucători straini in aceleasi conditii ca jucatorii romani cu 
respectarea regulamentelor internationale de transferari.  
5. Pentru toate cazurile de transfer al sportivilor profesionisti / amatori se 

achită taxa si grila de transfer. 
         6. Transferurile de jucători se pot efectua: 

a) pe plan intern, pe baza documentelor de transfer prevăzute de prezentul 
regulament, depuse la FRV; 
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b) pentru transferurile internaţionale, pe baza contractului de transfer 
încheiat între cluburile interesate, cu consimţământul jucătorului în cauză şi a 
certificatului de transfer internaţional  eliberat de federaţia clubului cedent. 
Condiţiile şi procedura privind transferurile internaţionale sunt prevăzute de 
Regulamentul FIVB privind statutul şi transferul jucătorilor.  

7. Transferul unui jucător profesionist se face pe baza depunerii la FRV a 
următoarelor documente: 

a)  acordul; 
b) contractul de muncă/convenţia civilă încheiată de clubul cesionar cu 

jucătorul respectiv; 
c) carnetul de legitimare al jucătorului; 
d) licenţa de jucător profesionist; 
e) dezlegare sau dovada achitarii grilei de transfer; 
e) dovada achitării taxei de transfer; 
f) asigurare de accident asigurată de clubul unde urmează a fi legitimat 

valabilă pentru întreaga perioadă pentru care se solicită transferul. 
8. Pentru a fi înregistrat la FRV, acordul trebuie să îndeplinească, în mod 

cumulativ, următoarele condiţii: 
a) să fie înscris pe formularele - tip, emise de FRV, dactilografiat în 

întregime şi completat la toate rubricile; 
b) să fie încheiat în 3 exemplare originale, dintre care unul este reţinut de 

FRV, iar celelalte se distribuie după efectuarea transferului, clubului cesionar şi 
jucătorului; 

c) să fie semnat de jucătorul în cauză şi semnat/stampilat de 
reprezentantul clubului;  

d) acordul sportivului profesionist sa fie incheiat pe aceeasi perioada cu 
contractul de munca / conventia civila; 

9. Prin încheierea transferului cele două cluburi şi jucătorul reglementează 
toate drepturile şi obligaţiile materiale şi financiare ale lor şi ale jucătorilor 
transferaţi. Orice obligaţii contractuale ale clubului cedent faţă de jucătorul 
transferat cu titlu definitiv încetează la data transferului, cu excepţia obligaţiilor 
prevăzute de regulamentul de transfer. 

10. Se interzice acordarea oricăror sume de bani sau a altor avantaje 
materiale jucătorilor înainte de înregistrarea la FRV, a contractului si a acordului. 

11. Sumele provenind din grilele de transfer  se achită obligatoriu numai în 
contul cluburilor cedente. 

12. Documentele de transfer prevăzute de art.18.7 se verifică de către FRV,  
primesc un număr de ordine care se înscrie pe toate exemplarele, după care se fac 
înscrierile privind transferul propriu-zis în carnetul de legitimare şi în acordul 
jucătorului respectiv. 

13. FRV elibereaza la cererea sportivilor profesionisti / amatori fisa de 
evidenta a transferurilor personale. 
  
  
Art.19. Punerea la dispoziţie a jucătorilor pentru echipele naţionale 
  

1. Cluburile sunt obligate să pună la dispoziţia FRV jucătorii selecţionaţi 
pentru reprezentativele (echipele) naţionale, indiferent de vârstă.  

2. Un club care pune la dispoziţie jucători în scopul prevăzut la alineatul 1 
nu are dreptul la nici o compensaţie financiară. 
 3.  În vederea pregătirii şi participării cu reprezentativele naţionale la jocuri, 
turnee sau competiţii oficiale şi amicale, FRV poate lua, atunci când este cazul, 
măsurile necesare întreruperii competiţiilor interne în mod corespunzător, cu 
consultarea LPV, pentru competiţiile organizate de aceasta. 
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5.  Jucătorii selecţionaţi în reprezentativele naţionale sunt obligaţi să se 
prezinte la data, locul şi perioadele pentru care au fost convocaţi de FRV în 
următoarele  condiţii: 

  a) într-o stare de sănătate corespunzătoare şi la nivelul maxim al 
potenţialului lor   fizic şi tehnico-tactic; 

 b) un jucător care nu poate participa la o convocare a FRV ca urmare a 
unei   îmbolnăviri sau accidentări este obligat să se prezinte la convocare şi să se 
supună controlului medical stabilit de federaţie; 

 c) orice îmbolnăvire sau accidentare a unui jucător selecţionat, survenită 
în timpul activităţii sale la club trebuie raportată de clubul în cauză FRV in 
maximum 24 de ore. În această situaţie FRV, în colaborare cu INMS si cu medicul 
clubului în cauză, va stabili investigaţiile medicale, conduita terapeutică şi măsurile 
de recuperare necesare, comunicând în scris acestea jucătorului şi clubului său; 

 d) după caz, INMS poate propune interzicerea participării jucătorilor 
accidentaţi la jocuri oficiale până la recuperarea lor completă.  

6. Clubul care refuză să pună la dispoziţie jucătorii săi convocaţi pentru 
partidele reprezentativelor naţionale, neglijează să o facă, sau nu permit acestora să 
se prezinte la convocări vor fi sancţionate potrivit prevederilor Regulamentului 
disciplinar si acordului incheiat cu FRV.  

7. Cluburile care folosesc jucători străini au obligaţia ca, la cerere, să-i pună 
la dispoziţia federaţiei naţionale solicitante, în cazurile în care sunt selecţionaţi în 
reprezentativele naţionale, în condiţiile şi termenele prevăzute de regulamentele 
CEV/FIVB, în caz contrar urmând a fi sancţionate. 

8. Cluburile din străinătate care folosesc jucători români componenţi ai 
loturilor naţionale al României au obligaţia de a-i pune la dispoziţia FRV în 
condiţiile şi termenele prevăzute de regulamentele CEV/FIVB.  
  
Art.20. Abateri 
        Constituie abateri de la prevederile prezentului regulament: 

a) efectuarea cu rea credinţă a unor modificări, corecturi, adausuri, 
ştersături, în cererile şi carnetele de legitimare, în acorduri, contractele de muncă, 
convenţii civile de prestări de servicii, în actele adiţionale la acestea, precum şi în 
alte documente oficiale; 

b) semnarea de către jucător a două sau mai multe acorduri; 
c) încheierea de contracte sau convenţii cu două sau mai multe cluburi pe 

aceeaşi perioadă de timp; 
d) începerea negocierilor cu un jucător aflat sub contract cu un alt club, fără 

informarea, în scris, a clubului respectiv;  
e) transferarea unui jucător de către clubul cesionar, la care a fost transferat 

temporar,  la un alt club; 
f)   acordarea de sume de bani sau a altor avantaje materiale jucătorilor 

înainte de definitivarea şi semnarea acordului si contractului de munca /conventie 
civila; 

g)    nerespectarea obligaţiei şi a termenelor de plată a drepturilor stabilite de 

către comisiile FRV, pe baza clauzelor contractelor sau convenţiilor încheiate cu 
jucătorii; 

h)  omisiunea unui club de a informa, în scris, un alt club cu privire la  

încheierea unui contract cu un jucător amator sau cu un jucător profesionist aflat 
în perioada ultimelor 6 luni de contract cu clubul respectiv; omisiunea unui club de 
a informa jucătorul, cu minimum 30 de zile înaintea expirării contractului încheiat 
cu acesta, asupra faptului că nu mai doreşte încheierea unui nou contract pentru 
perioada următoare; 
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i)  omisiunea jucătorului de a informa clubul, în scris,  cu privire la 

încheierea unui nou contract cu un alt club în perioada ultimelor 6 luni de contract 
cu clubul la care este legitimat;  

j) neexecutarea de către jucători a obligaţiilor de a restitui sumele pe care le 

datorează  cluburilor, conform hotărârilor irevocabile ale instanţelor competente; 
k)  omisiunea unui oficial al clubului de a depune documentele de transfer 

ale jucătorului la FRV, în termenul regulamentar; 
l)    omisiunea unui club de a informa în scris clubul la care jucătorul a fost 

legitimat ca amator cu privire la schimbarea statutului în profesionist. 
  

Art.21. Sancţiuni 
 1. Se va aplica Regulamentul disciplinar al FRV; 

2.Se vor completa taxele „aplicate” de FRV si Regulamentul disciplinar cu 
sanctiuni pentru sportivii profesionisti si cluburile la care activeaza acestia. 

 
Art.22.  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 FRV. 

2. Orice cerere adresată comisiei competente a FRV poate fi înaintată după 
minimum 30 zile de la data scadenţei obligaţiei neexecutate cu respectarea art.17.7.  

3. Dreptul cluburilor şi a jucătorilor de a solicita executarea unor obligaţii ce 
decurg din prevederile contractelor încheiate cu jucătorii, transferurile, ori a altor 
convenţii încheiate între  cluburi, subzistă numai dacă nu a trecut mai mult de un 
an de la data la care obligaţiile au devenit scadente. 

4. 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. 

5. Litigiile izvorâte din, sau în legătură cu, activitatea voleibalistică din 
România, în care sunt angrenate cluburi afiliate şi oficiali ai acestora, oficiali ai 
FRV/LPV, jucători, agenţi de jucători se soluţionează exclusiv de către instanţele 
competente ale FRV. Recurgerea la jurisdicţia instanţelor de drept comun este 
interzisă, cu excepţia litigiilor de muncă dintre cluburi şi jucători sau dintre cluburi 
şi antrenori, în aceste cazuri hotărârile date de instanţele de drept comun urmând 
a fi puse în executare potrivit dreptului comun. 

6. În cazul în care într-un litigiu izvorât din aplicarea prezentului regulament 

sunt antrenate cluburi sau jucători din categorii (ligi) diferite, soluţionarea sa este 
de competenţa Comisiei de Disciplină a FRV. 

  
 Art. 23  Competenţa soluţionării litigiilor 
  

1. Conform art.71 si 74 din Statutul FRV, competenţele privind soluţionarea 
litigiilor revin comisiilor cu atribuţii jurisdicţionale ale FRV, astfel: 

a)   În primă instanţă:  Comisiei de disciplina a FRV. 
b)   Hotărârile pronunţate în primă instanţă pot fi atacate la Comisia de Apel 

a FRV. 
c) Comisia de Disciplină Sportivă a A.N.S., ca ultima instanţă de jurisdicţie 

sportivă,  soluţionează recursurile împotriva deciziilor comisiilor FRV, pronunţate în 
cauze cu caracter naţional. 

2. Subcomisia pentru Statutul Jucătorului din cadrul Comisiei de Disciplina 
a FRV analizeaza litigiile referitoare la: 

a)     statutul de amator sau de profesionist al jucătorilor de Volei; 
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b)     interpretarea, aplicarea şi executarea clauzelor din contractele 
încheiate între  cluburi şi jucători, precum şi a clauzelor de transfer; 

c)     executarea clauzelor altor contracte încheiate între cluburi,  cluburi şi 
jucători sau agenţi de jucători, sau între jucători şi agenţi de jucători;  

d) alte cauze privind sportivii profesionisti, la cererea cluburilor, jucătorilor 
şi a agenţilor de jucători; 
 3.  Comisia de Disciplină a FRV se poate sesiza şi din oficiu ori poate fi 
sesizata de presedintele sau secretarul general al FRV sau LPV şi are competenţa să 
soluţioneze orice litigiu, în calitate de instanţă de fond. 
 4. Subcomisia pentru statutul jucătorului a FRV asigură punerea în 
executare, în domeniul său de competenţă, a hotărârilor comisiilor abilitate, la 
cererea celor îndreptăţiţi. 
  
Art.24.  Procedura soluţionării litigiilor – dispoziţii generale 

  
1.  Solicitarea unui drept sau a rezolvării unui litigiu se face printr-o cerere 

adresată Subcomisiei pentru statutul jucătorului.  
2. Cererea va cuprinde următoarele elemente: 

  a) numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor şi calitatea lor; 
     b) obiectul cererii şi valoarea lui potrivit evaluării părţilor; 
     c) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază cererea; 

  d) dovezile pe care se sprijină fiecare capăt de cerere, inclusiv înscrisul 
care să ateste încercarea de negociere a litigiului, (se anexează la cerere în original 
sau în copie); 

    e) semnătura.  
3. Reprezentanţii cluburilor participă la şedinţa subccomisiei pe bază de 

delegaţie eliberată de club din care rezultă capacitatea de reprezentare în cauza 
respectivă şi puterile acordate. 

4. În cazul în care partea interesată este reprezentată de un agent de 
jucători, un avocat sau de o altă persoană abilitată, acest lucru se va menţiona în 
cuprinsul cererii indicându-se numele şi prenumele, precum şi calitatea sa. 
 Persoana respectivă se va prezenta în şedinţă cu procura notarială,  
împuternicirea avocaţială, contractul de reprezentare încheiat cu jucătorul ( agentul 
de jucători ), respectiv, cu mandatul dat de jucător însoţit de copia contractului 
încheiat cu clubul. 

5. La primirea cererii preşedintele constată plata taxelor de procedură, 
stabileşte termen în vederea soluţionării cauzei şi citează părţile. Cererile 
netimbrate nu se înregistrează de către FRV şi nu produc nici un efect. 

6. În cazul în care reclamantul este de faţă la fixarea termenului, el ia  
cunoştinţă de termenul fixat şi i se pun în vedere, dacă este cazul, omisiunile cererii 
pentru a le completa. 

7. În acelaşi timp, preşedintele dispune să se comunice pârâtului, odată cu 
citaţia, obiectul  cererii reclamantului. 

8. Termenul se stabileşte astfel încât părţile să aibă timpul necesar 
prezentării în faţa comisiei. 

9. Pârâtul poate depune o întâmpinare până în dimineaţa zilei care precede 
termenul de soluţionare a cauzei (ora 10), care va cuprinde: 

a) excepţiile la cererea reclamantului; 
b) răspunsul său la toate capetele de fapt şi de drept ale cererii; 
c) dovezile cu care se apără împotriva fiecărui capăt de cerere; 
d) semnătura. 

10. La întâmpinare se anexează eventualele înscrisuri pe care aceasta se 
sprijină. 
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11. Depunerea întâmpinării nu este obligatorie, pârâtul putând să-şi prezinte 
excepţiile, dovezile şi celelalte mijloace de apărare la termenul stabilit pentru 
soluţionarea cererii. 

12. Preşedintele sau membrii subcomisiei nu pot participa la soluţionarea 
vreunei cauze dacă: 

 a) persoana respectivă, soţul său ori descendenţii lor au vreun interes 
în soluţionarea cauzei, sau dacă aceştia sunt  soţi, rude sau afini, până la al 
patrulea grad inclusiv, cu vreuna din părţi; 

 b) a fost consultat în calitate de expert sau oficial, ori audiat ca martor 
în   cauza respectivă; 

 c) există orice alte împrejurări care îl fac incompatibil pentru 
soluţionarea    cauzei. 
         13.1. Persoana incompatibilă este obligată să declare instanţei de jurisdicţie 
respective că se abţine să participe la soluţionarea cauzei, arătând motivele de 
incompatibilitate. 
         14.2. În cazul în care persoana incompatibilă nu şi-a declarat 
incompatibilitatea, ea poate fi recuzată, verbal sau în scris, înainte de începerea 
oricărei dezbateri sau dacă motivele de recuzare s-au ivit după, recuzarea se face de 
îndată ce acestea sunt cunoscute. 
         15.3. Recuzarea persoanei în cauză se hotărăşte de comisia respectivă iar cel
 recuzat nu mai poate intra în alcătuirea ei. 
         
   
Art.25   Şedinţele comisiilor 
  

1.  Şedinţele comisiilor nu sunt publice. 
2. Preşedintele asigură păstrarea ordinii şi bunei-cuviinţe în şedinţă. 
3. Cei ce iau parte la şedinţă sunt obligaţi să aibă o purtare cuviincioasă. 
4. Preşedintele poate chema la ordine orice persoană care tulbură mersul 

dezbaterilor, iar dacă această chemare rămâne fără rezultat, el poate obliga pe cel 
în cauză să părăsească şedinţa sau dacă altfel nu se poate păstra ordinea poate 
evacua sala. 

5.  Dacă printre cei îndepărtaţi din sală este vreuna din părţi, aceasta va fi 
chemată în sală, înainte de închiderea dezbaterilor şi i se vor pune în vedere toate 
problemele dezbătute în lipsa ei, precum şi declaraţiile celor ascultaţi. 

6. Prevederile alineatului 5 nu se aplică în cazul în care partea îndepărtată 
din şedinţă a fost asistată de un avocat care a rămas mai departe în sală. 

7. Preşedintele va dispune să se întocmească pentru fiecare şedinţă o listă a 
cauzelor ce urmează a fi supuse soluţionării, aceasta fiind afişată la intrarea în 
sală. 

8. Părţile pot cere schimbarea ordinii, acest lucru urmând a fi încuviinţat de 
preşedintele acesteia. 

9. Toate cauzele au caracter de contradictorialitate şi se dezbat verbal. 
10. Preşedintele deschide, suspendă şi ridică şedinţa. 
11. El va da, mai întâi, cuvântul reclamantului şi apoi pârâtului, în caz de 

nevoie putând să dea cuvântul de mai multe ori şi mărginindu-l în timp. 
12. Preşedintele este în drept să pună întrebări părţilor sau să pună în 

dezbaterea lor orice împrejurări de fapt sau de drept care pot conduce la lămurirea 
cauzei, chiar dacă nu sunt cuprinse în cerere sau în întâmpinare. 

13.  El poate dispune prezentarea dovezilor pe care le consideră necesare. 
14.  Membrii comisiei sau părţile pot pune întrebări numai prin mijlocirea 

preşedintelui care poate încuviinţa ca întrebările să fie puse şi direct. 
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15.  Comisiile sunt datoare să stăruie, prin toate mijloacele regulamentare 
pentru descoperirea adevărului şi pentru prevenirea oricărei erori în cunoaşterea 
adevărului, dând ajutor activ părţilor în ocrotirea drepturilor şi intereselor lor. 

16. Ele pot hotărî numai asupra celor ce formează obiectul cauzei pe care 
comisia o are de soluţionat. 

17. În primă instanţă, înainte de intrarea în dezbaterea cauzei, preşedintele 
va încerca împăcarea părţilor. 

18.  Dacă părţile se împacă, comisia  va constata condiţiile împăcării în 
cuprinsul hotărârii pe care o va da, hotărâre ce va fi definitiva. 

19.  Comisia se pronunţă mai întâi asupra excepţiilor de procedură.                         
20.  Ele nu se vor conexa cu fondul cauzei decât dacă pentru soluţionarea lor 

mai este nevoie de administrarea de dovezi în legătură cu fondul cauzei. 
21.Partea care a depus un înscris în copie este datoare să aibă asupra sa, la 

şedinţă, originalul înscrisului pentru ca partea adversă să poată constata 
exactitatea copiei faţă de original. 

22.După încheierea dezbaterilor părţile pot depune concluzii verbale sau 
scrise. 

23.Dacă comisia solicită concluzii scrise, părţile au obligaţia ca în termenul 
stabilit să le depună la dosar. 

24.Când comisia consideră că s-a lămurit asupra cauzei  preşedintele 
declară închise dezbaterile. 

25. Amânarea soluţionării cauzei se poate face atunci când: 
a) nu s-a făcut citarea părţilor; 
b) este nevoie de completarea probelor; 
c) se invocă lipsa de apărare; 
d) există alte motive temeinice. 

26.  Comisia poate încuviinţa sau solicita probe dacă socoteşte că ele pot          
conduce la lămurirea cauzei.  Refuzul uneia dintre părţi de a prezenta documentele 
şi/sau informaţiile solicitate de către instanţa de jurisdicţie cel mai târziu la primul 
termen de judecata va fi considerat ca fiind o probă împotriva părţii respective. 

27.  Probele se vor administra înainte de începerea dezbaterilor asupra 
fondului. Administrarea probelor se face în faţa comisiei. În cazul în care se cere 
administrarea unor probe (expertize, verificări, etc.), cel care solicită proba suportă 
cheltuielile efectuate cu aceasta, cu excepţia cazurilor în care cealaltă parte este 
găsită în culpă. 

28. Comisia poate hotărî suspendarea cauzei în cazurile în care: 
a) este în curs o cauză de natură disciplinară care poate influenţa 

hotărârea ce urmează a se lua, dacă acţiunea disciplinară a fost înregistrată la FRV 
înaintea cererii adresată Comisiei de Disciplină, sau există un proces pe rolul 
instanţelor de judecată de soluţia căruia depinde soluţionarea cauzei; 

b) amândouă părţile o cer; 
c) nici una din părţi nu este prezentă, afară de cazurile în care reclamantul 

sau pârâtul au cerut în scris soluţionarea cauzei în lipsă. 
29.   Soluţionarea cauzei se reia, în raport de situaţie: 
a) după hotărârea instanţei disciplinare, rămasă definitivă; 

     b) la cererea uneia dintre părţi, atunci când s-a suspendat ca urmare a              
cererii acestora sau în lipsa lor.  
            30.  Reclamantul poate să renunţe oricând la cererea sa, fie verbal, în 
şedinţă, fie prin cerere scrisă. Renunţarea la cerere se constată prin înscriere dată 
fără drept de apel. 
            31. Orice cerere  se perimă de drept dacă a rămas în nelucrare timp de 30 
de zile din vina celui care a formulat-o.  Ea se constată din oficiu sau poate fi 
invocată pe cale de excepţie. 
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             31.1.  Constatarea perimării se face prin încheiere dată fără drept de 
apel. 
                31.2.  Perimarea are drept urmare că toate actele de procedură nu-şi mai 
produc efectele. 
  
Art.26  Hotărârile comisiilor 
  

1.După încheierea dezbaterilor membrii comisiei deliberează în secret. 
2.Hotărârea se ia cu majoritate de voturi, în caz de egalitate votul 

preşedintelui fiind decisiv. 
3.Hotărârea se pronunţă în şedinţă, chiar în lipsa părţilor şi produce efecte 

de la pronunţare pentru părţile prezente şi de la comunicare în caz de absenţă a 
vreunuia dintre ele. 

4.  După pronunţarea hotărârii nici un membru al comisiei nu poate reveni 
asupra părerii sale. 

5.  Dacă comisia nu poate hotărî de îndată, pronunţarea se amână pentru un 
termen pe care îl anunţă preşedintele şi care nu va putea fi mai mare de 7 zile. 

6.  Hotărârea cuprinde: 
 a) comisia care a pronunţat-o şi numele membrilor comisiei care au luat 
parte la soluţionarea cauzei; 
 b) numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor şi calitatea lor iar 
dacă au avut reprezentanţi sau avocaţi, numele şi prenumele lor; 
 c) obiectul cererii şi susţinerile pe scurt ale părţilor, cu arătarea dovezilor; 
 d) motivele de drept şi de fapt care au format convingerea instanţei, precum 
şi cele pentru care s-au înlăturat cererile părţilor; 

 e) dispozitivul; 
 f) calea de atac şi termenul în care se poate exercita; 
 g) arătarea faptului că pronunţarea s-a făcut în şedinţă; 
 h) semnătura preşedintelui comisiei şi a secretarului. 

    7.  Părerea membrilor comisiei rămaşi în minoritate va trebui să fie motivată 
în cuprinsul hotărârii. 
    8.  Adăugirile, ştersăturile sau modificările în cuprinsul hotărârii se certifică 
de preşedintele comisiei, sub semnătura sa. 
          9. Hotărârea se întocmeşte în numărul de exemplare necesar părţilor şi 
comisiei, un exemplar se ataşează în dosarul cauzei şi, după caz, un exemplar se 
transmite părţii care a fost lipsă la pronunţare. 
         10. Partea care cade în pretenţii va fi obligată, la cerere, să plătească taxa de 
procedură şi cheltuielile de transport pe care partea care a câştigat a dovedit că    
le-a făcut. 
         11. Greşelile de nume, calitate, susţineri, precum şi orice alte greşeli 
materiale din hotărâre se îndreaptă, din oficiu sau la cererea uneia dintre părţi. 
  

  
Art.27 Apelul 
        1. Hotărârile date de Comisia de Disciplina pot fi atacate la Comisia de apel a 
FRV conform regulamentului disciplinar.  
           2. Apelul se depune la secretariatul FRV, odată cu taxa procedurală. 
           3. Apelul suspendă executarea hotărârilor atacate. 
           4. Apelul va cuprinde: 

a)   numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor; 
b)  arătarea hotărârii care se atacă; 
c)   motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază apelul; 
d)  dovezile invocate în susţinerea apelului; 

          e) semnătura. 
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           5. Preşedintele Comisiei de apel preia dosarul cauzei, fixează termenul la 
care urmează să se soluţioneze aceasta şi dispune citarea părţilor. 
    6. Totodată, preşedintele dispune să se comunice celeilalte părţi apelul. 
          7. În soluţionarea apelului nu se poate schimba calitatea părţilor, cauza sau 
obiectul cererii iniţiale şi nici nu se poate face o cerere nouă. 
 8. Comisia de apel poate încuviinţa refacerea sau completarea probelor 
administrate la prima instanţă precum şi administrarea altor probe, dacă le 
consideră necesare pentru soluţionarea cauzei. 
       9.  Comisia poate păstra ori schimba în tot sau în parte hotărârea atacată. 
       10. În cazul în care se constată că, în mod greşit, prima instanţă a rezolvat 
cauza  fără a intra în cercetarea fondului ori soluţionarea cauzei s-a făcut în lipsa 
părţii care nu a fost în mod regulamentar citată, Comisia de apel va solutiona 
litigiul. 
        11. Dispoziţiile de procedură privind judecata în prima instanţă se aplică şi în 
Comisia de apel. 
  
Art.28   Recursul  
                       
            1. Recursurile împotriva deciziilor Comisiei de apel a FRV se judecă de 
Comisia de disciplina sportiva a A.N.S., ca ultimă instanţă de jurisdicţie sportivă, 
hotărârile acesteia fiind irevocabile. 
            2. Recursul nu suspendă executarea deciziilor Comisiei de Apel. 
            
Art.29   Dispoziţii finale 
  
 1.  Prezentul regulament a fost aprobat de Consiliul Director al FRV la data 
de ____________ şi de Adunarea Generala la data de ____________. 
 2. Prevederile prezentului Regulament se aplica si de Liga Profesionista de 
Volei. 
   3.Prezentele norme se publică în Monitorul Oficial al României. 

* * * 
         

ANEXA 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI DIRECTOR AL FEDERAŢIEI 
ROMÂNE DE VOLEI DIN ___________ 

 
 

NORMELE PRIVIND LICENŢIEREA CLUBURILOR PROFESIONISTE DE 

VOLEI ŞI AVIZAREA CONSTITUIRII LIGII PROFESIONISTE DE VOLEI 
 
 

I. Dispoziţii generale 
 

Art.1 Structurile sportive profesioniste de volei sunt persoane juridice 
organizate ca asociaţii/fundatii fără scop patrimonial sau societăţi 
comerciale sportive pe acţiuni care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea 

educaţiei fizice si sportului pentru a dobândi aceasta calitate si au obţinut 
Licenţa de structura profesionista din partea Federaţiei Române de Volei, in 

conformitate cu prevederile prezentelor norme. 
Art. 2(1) Liga Profesionistă de Volei este persoană juridică de drept 

privat, autonoma, neguvernamentală, apolitica şi fără scop lucrativ înfiinţată 

ca asociaţie de cluburi sportive profesioniste de volei în conformitate cu 
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prevederile LG nr.245/2005 de aprobare a OG nr.26/2000 privind asociaţiile 

şi fundaţiile. 
  

II. Structurile profesioniste de volei 
 

Art.3(1) Pentru avizarea constituirii structurile profesioniste de volei 

trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
1.Condiţii privind modul de organizare şi funcţionare conform art.4. 

din Axea 2; 

2. Condiţii privind baza materială conform art.5. din Anexa 2;  
3. Condiţii privind personalul conform art.6. din Anexa 2. 

(2) În vederea avizului prealabil constituirii fie ca asociaţie/fundatie 
conform Lg nr.245/2005, fie ca societate comercială pe acţiuni conform Lg 
nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

persoanele juridice care doresc să dobândească calitatea de structura 
profesionista de volei trebuie să prezinte Federaţiei Române de Volei 

următoarele documente: 
a) Pentru asociaţii si fundaţii: 
 i) Actul constitutiv întocmit în condiţiile legii, autentificat sau 

atestat; 
 ii) Statutul asociaţiei întocmit în condiţiile legii, autentificat sau 

atestat; 

iii) Dovada existenţei patrimoniului iniţial  
iv) o cerere adresată Consiliului Director al FRV prin care se 

solicită avizarea înfiinţării asociaţiei ca şi club profesionist de volei. 
 b) Pentru societăţile comerciale sportive pe acţiuni: 

 i) Actul constitutiv, întocmit în condiţiile legii, autentificat sau 

atestat; 
  ii) Dovada existenţei patrimoniului iniţial; 

  iii) o cerere adresată Consiliului Director al FRV prin care se 
solicită avizarea înfiinţării asociaţiei ca şi club profesionist de volei. 

 (3) Consiliul Director al Federaţiei Române de Volei analizează cererile 

în prima şedinţă după data înregistrării documentaţiei la FRV şi hotărăşte 
acordarea sau nu a avizului de principiu pentru constituire, in condiţiile 
prevăzute de lege. 

 (4) Avizul se semnează de Preşedintele FRV şi se comunică prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire solicitantului la adresa de 

contact indicată în cerere, iar în lipsa acesteia la sediul social indicat în 
Actul constitutiv. 

 (5)  Avizul negativ se motivează. 

 (6) După acordarea personalităţii juridice de către instanţa de 
judecata structura se adresează A.N.S. in vederea obţinerii Certificatului de 
identitate sportiva pentru structuri sportive profesioniste, conform legii. 

(7) Pentru obţinerea Licenţei de club sau asociaţie/fundatie 
profesionista structura sportiva care a obţinut Certificatul de Identitate 

sportiva se adresează Federaţiei Romane de Volei cu următoarele 
documente, sub sancţiunea nulităţii: 

a) o cerere pentru eliberarea Licenţei de club profesionist; 

b) CIS-ul in copie legalizata; 
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c)pentru persoanele juridice fără scop lucrativ (asociaţii si fundaţii): 

- certificat de înregistrare in Registrul naţional al persoanelor juridice fără 
scop patrimonial si Certificat de înregistrare in Registrul special de la grefa instanţei 
care a acordat personalitatea juridica, in copie; 

-  încheierea prin care s-a dispus înscrierea persoanei juridice în Registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor, in copie; 

- Codul fiscal, in copie; 
d)) pentru societăţile comerciale sportive pe acţiuni: 
- Certificatul de înmatriculare in Registrul Comerţului, in copie legalizata, 
- Codul fiscal, in copie; 
- Extras din Registrul acţionarilor cuprinzând persoanele fizice şi/sau 

juridice care au aceasta calitate la data solicitării Licenţei,  
(8) Cererile pentru acordarea licenţei se adresează Consiliul Director. 

(9) Comisia de Competiţii, legitimări si Transferări din cadrul Federaţiei 
Romane de Volei împreuna cu Secretarul general analizează documentaţia 
prezentata si propune Consiliului Director acordarea Licenţei de 
club/asociatie/fundatie profesionista.  

(10) Consiliul Director decide acordarea Licenţei de structura profesionista de 
volei. 
   Art.4  Condiţiile de organizare si funcţionare a structurilor profesioniste de 
volei: 

a) condiţiile prevăzute de Legea sportului 69/2000 cu modificarile si 
completarile ulterioare ce le reglementează constituirea; 

b) obiectul de activitate al acestora trebuie sa fie numai in ramura de sport 
volei;  

c) persoanele fizice sau juridice, romane sau străine, care au calitatea de 
asociaţi sau membrii fondatori intr-o structura sportiva profesionista de volei nu 
trebuie sa deţină acţiuni sau voturi in cadrul unei alte structuri profesioniste de 
volei; 

d) persoanele fizice sau juridice străine nu trebuie sa deţină mai mult de 49% 
din numărul de voturi in cadrul adunării generale a asociaţilor sau din numărul de 
voturi a membrilor fondatori; 

e) Actul constitutiv al societăţilor comerciale sportive pe acţiuni nu trebuie sa 
cuprindă alte limitări cu privire la tranzacţionarea acţiunilor cu excepţia celor 
prevăzute la lit.d); 

Art.5 Daca se considera necesar (se va completa ulterior)  
 Art.6(1) Structurile sportive profesioniste de volei se pot constitui ca si 
persoane juridice in condiţiile legii sau se pot reorganiza din persoanele juridice 

existente. 
  (2) Structurile sportive profesioniste au obligatia ca pentru obţinerea licenţei 
sa depună structura colectivului tehnic de coordonare a echipei. 
 (3) Membrii echipei tehnice trebuie sa aibă pregătire de specialitate in volei. 

(4) Structura profesionista de volei trebuie sa aibă cel puţin 50% din 
numărul jucătorilor legitimaţi in echipa care joaca in divizia A1 ca jucători 
profesionişti. 

(5) Structura profesionista de volei poate avea sportivi amatori. 
(6) Structura profesionista de volei poate organiza echipe pe toate nivelurile 

competiţionale si poate participa in campionatele de divizia A2 , juniori si cadeţi cu 
echipe de sportiv1 amatori. 
 

III.LIGA PROFESIONISTĂ DE VOLEI 
 Art.7 (1)  Liga profesionistă de volei se constituie prin iniţiativa a cel puţin 6 
structuri profesioniste de volei în condiţiile art.42 si art.74 din Legea educaţiei fizice 
si sportului nr.69/2000 republicata cu modificările si completările ulterioare.  
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(2) La nivelul ramurii de sport volei se poate infiinta doar o Liga 

profesionista in condiţiile Legii nr.69/2000 republicata. 
 (3) In cadrul Ligii profesioniste se pot organiza secţiuni de coordonare 

pe niveluri competiţionale astfel: 
 a) masculin  
 b) feminin 

 c) masculin volei de plaja 
 d) feminin volei de plaja. 
 (4) Începând cu data acordării licenţei de funcţionare de către 

Federaţie, Liga are in competenta coordonarea activităţilor competiţionale 
pentru divizia A1 seniori atât la fete cat si la baieţi, la volei de plaja si la volei 

in sala. 
 (5) Coordonarea activităţilor se face in conformitate cu Statutul si 
Regulamentele Federaţiei precum si cu regulamentele si statutul propriu. 

 (6) Începând cu primul sezon competiţional A1 seniori după înfiinţarea 
si avizarea Ligii profesioniste de volei, accesul in divizia A1 seniori se face 

ţinându-se cont de calitatea de structura sportiva profesionista a 
participanţilor. 
 (7) Federaţia Romana de Volei validează orice cerere de înscriere in 

campionat diviza A1 seniori atât pentru volei de plaja cat si pentru volei in 
sala atat pentru structurile sportive profesioniste cat si pentru celelalte 
structuri sportive, infiintate in conditiile legii. 

 (8)  Cluburile care retrogradează in divizia A2 nu iţi pierd calitatea de 
structura profesionista de volei. 

 (9) Prin excepţie, pentru cazurile in care procedurile de constituire a 
structurilor profesioniste nu sunt definitivate in fata instanţelor de judecata 
pana la data finalizării înscrierii in campionat divizia A1, acestea pot fi 

înscrise in campionat pe baza CSI-ului vechi si a unui certificat de grefa din 
care sa rezulte ca cererea pentru constituirea structurii profesioniste este 

înregistrata pe rolul instanţei de judecata. 
 Art.8  Liga profesionista de volei se organizează ca asociaţie in 
conformitate cu prevederile legale privind reglementarea acestei forme de 

persoana juridica. 
 Art.9 Liga profesionista de volei este o structura sportiva subordonata 
Federaţiei Romane de Volei care isi desfasoara activitatea in conformitate cu 

Statutul si regulamentele proprii, cu respectarea Statutului si 
Regulamentelor FRV. 

 Art.10(1)  Statutul si Actul constitutiv al Ligii profesioniste de volei se 
avizează in mod obligatoriu de către Federaţia Romana de Volei si A.N.S., 
sub sancţiunea nulităţii absolute. 
 (2) Orice modificare sau completare a Actului Constitutiv sau a Statutului 

Ligii profesioniste de volei se avizează in mod obligatoriu de către Federaţia 

Romana de Volei si A.N.S., sub sancţiunea nulităţii absolute. 
 Art.11 Reglementările privind sportul volei adoptate de către Consiliul 
Director sau Adunarea Generala a Federaţiei Romane de Volei precum si orice 
hotărâri ale acestor organe ale Federaţiei sunt obligatorii pentru Liga Profesionista 
de Volei. 
 Art.12(1)  Liga Profesionista de Volei are obligaţia de a-si modifica Actul 
constitutiv sau Statutul precum si Regulamentele adoptate in concordanta cu 
Statutul si Regulamentele Federaţiei Romane de Volei. 
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 (2) Federaţia Romana de Volei are obligaţia de a încunoştiinţa Liga in mod 
oficial despre orice modificări care urmează a fi efectuate cat si cu privire la termene 
in care urmează a se efectua modificările de către Liga.  

(3)  In caz de neconcordanţe intre Statutul si regulamentele Federaţiei si cele 
ale Ligii, Statutul si Regulamentele Federaţiei prevalează si se aplica.  
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Model Cerere de obţinere a Licenţei  
 
  - numele şi domiciliul persoanelor împuternicite; 
    - numele/denumirea şi domiciliul/sediul persoanelor fizice şi/sau juridice care 
se asociază; 
    - denumirea şi sediul structurii sportive, telefon, fax; 
    - precizarea patrimoniului iniţial; 
    - numărul şi data autentificării actului constitutiv şi ale statutului; 
    - numărul şi data emiterii Certificatului de înscriere în Registrul naţional; 
    - hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă, prin care a dobândit 
personalitate juridică, sau încheierea prin care s-a dispus înscrierea persoanei 
juridice în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor; 

d)) pentru societăţile comerciale sportive pe acţiuni: 
    - numele şi domiciliul persoanelor împuternicite; 
    - numele/denumirea şi domiciliul/sediul persoanelor fizice şi/sau juridice care 
se asociază; 
    - denumirea şi sediul structurii sportive, telefon, fax; 
    - precizarea capitalului social iniţial; 
    - numărul şi data autentificării actului constitutiv şi ale statutului; 
    - numărul şi data emiterii Certificatului de înmatriculare în Registrul comerţului; 
    c) pentru asociaţiile sportive societăţi civile particulare: 
    - numele şi domiciliul persoanelor împuternicite; 
    - numele/denumirea şi domiciliul/sediul persoanelor fizice şi/sau juridice care 
se asociază; 
    - denumirea şi sediul structurii sportive, telefon, fax; 
    - precizarea aporturilor; 
    - precizarea ramurilor de sport practicate; 
    - numărul şi data autentificării contractului de societate; 
    d) pentru cluburile sportive persoane juridice de drept public: 
    - numele şi domiciliul persoanelor împuternicite; 
    - denumirea şi sediul structurii sportive, telefon, fax; 
    - numărul şi data actului de dispoziţie al organului administraţiei publice 
centrale sau locale, în baza căruia funcţionează. 
    ART. 10 
    La cerere se anexează, sub sancţiunea nulităţii: 
    a) pentru persoanele juridice fără scop lucrativ: 
    - copie legalizată de pe hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de 
acordare a personalităţii juridice sau de pe încheierea prin care s-a dispus 
înscrierea persoanei juridice în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor; 
    - actul constitutiv şi statutul, autentificate; 
    - dovada sediului; 
    - dovada patrimoniului iniţial; 
    - copie legalizată de pe Certificatul de înscriere în Registrul naţional; 
    b) pentru societăţile comerciale sportive pe acţiuni: 
    - actul constitutiv şi statutul, autentificate; 
    - dovada sediului; 
    - dovada capitalului social; 
    - copie legalizată de pe Certificatul de înmatriculare în Registrul comerţului; 
    c) pentru asociaţiile sportive societăţi civile particulare: 
    - contractul de societate civilă autentificat; 
    - actele doveditoare ale sediului şi aporturilor; 
    d) pentru cluburile sportive persoane juridice de drept public: 
    - actul de dispoziţie al organului administraţiei publice centrale sau locale în 
baza căruia funcţionează; 
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    - dovada sediului. 
     - dovada bazei materiale pentru desfăşurarea de activităţi sportive (copie după 

Acorduri de principiu pentru desfăşurarea unor activităţi de volei încheiate cu 
grupări sportive afiliate FRV sau cu alte persoane juridice sau membrii asociaţi) 

 
 

 În termen de 15 zile de acordarea licenţei structura profesionistă are 
obligaţia de a transmite FRV copia contractului ferm încheiat pentru a 
dovedi existenţa facilităţilor desrise mai sus, în concordanţă cu Normele CEV 

(criterii minime pentru validarea sălii) stabilite de acest for european pentru 
Cupele Europene.  

 
Se impune prezentarea modului de organizare a structurii cnstând în : 

a) organigramă, 

b) stat de funcţii – minim 6 posturi de sportivi profesionişti 
 

Se impune următorul normativ minimal pentru staff tehnic (oficiali): 

1. Antrenor categ I sau II cu licenţă  
2. Antrenor secund cu carnet de antrenor  

3. Fizioterapeut  
4. Doctor – studii superioare; 
5. Statistician ( cu competenţe IT)  

6. Persoană de contact şi relaţii publice  
7. Director de concurs 


