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REGULAMENTUL DE LEGITIMĂRI, TRANSFERĂRI ŞI COLABORĂRI ÎNTRE 

STRUCTURILE 
SPORTIVE AFILIATE LA F.R.P.A. 

 

CAPITOLUL I 
 INTRODUCERE 

 

Articolul 1 
1.1 Federaţia Română de Pangration Athlima şi structurile afiliate oferă cadrul organizatoric, tehnic 

şi material pentru valorificarea aptitudinilor sportivilor practicanţi de Pangration athlima, într-un sistem 
specializat de selecţie, pregătire şi competiţie, în vederea afirmării lor pe plan naţional şi internaţional. 

1.2 In conformitate cu dispoziţiile Legii 69/2000 a Educaţiei Fizice şi Sportului, Capitolul IV -Sportul 
de Performanţă, art. 14 (1), sportivii de performanţă pot fi amatori şi profesionişti, în condiţiile legii şi în 
conformitate cu prevederile cuprinse în statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale şi 
internaţionale. 

Articolul 2 
2.1 Sportivul de performanţă care practică sistematic şi organizat acest sport, pentru a participa în 

competiţiile oficiale locale, zonale, regionale, naţionale sau internaţionale, trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii:  

2.1.1 Să fie legitimat la o structura sportivă afiliată la Federaţia Română de Pangration Athlima; 
2.1.2 Să fie posesorul carnetului de legitimare sportivă pe numele său, înregistrat legal; 
2.1.3 Să aibă avizul de atestare a stării de sănătate, cu mentiunea “ Apt pentru efort fizic”, cu viza 

medicală la zi; 
2.1.4 Să aiba înscrisă în legitimaţie viza anuală a Federaţiei Române de Pangration Athlima. 
2.1.5 Să deţină asigurare medicală de accidente. 
Articolul 3 
3.1 Structurile sportive afiliate la Federaţia Română de Pangration Athlima pot încheia contracte 

individuale cu sportivii, cu clauze clare în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile părţilor, clauze de 
transfer şi rezilierea contractelor, cu respectarea legislaţiei romîne, regulamentelor şi a Statutului Federaţiei 
Române de Pangration Athlima 

 

CAPITOLUL II 
LEGITIMAREA SPORTIVILOR 

 

Articolul 4 
4.1 Competenţa în aprobarea şi efectuarea legitimărilor revine Biroului Federal, iar între şedinţele 

acestuia competenţa revine Biroului Executiv. 
4.2 Legitimarea este procedura prin care un sportiv, practicant de Pangration athlima, este 

înregistrat ca sportiv de performanţă. 
4.3 Sportivul legitimat beneficiază de toate drepturile conferite de Statutul şi regulamentele 

Federaţiei Române de Pangration Athlima  
4.4 Sportivul legitimat se supune obligaţiilor ce decurg din Statutul şi regulamentele Federaţiei 

Române de Pangration Athlima  
4.5 Carnetul de legitimare, reprezintă documentul oficial de identitate sportivă care atestă calitatea 

de sportiv, apt să practice Pangration athlima şi să reprezinte clubul din care face parte, într-o competiţie 
oficială locală, regională, naţională sau internaţională.  
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4.6 Sunt supuşi procedurii de legitimare sportivă toţi sportivii practicanti de Pangration athlima, 
care doresc să reprezinte o structură sportivă afiliată la Federaţia Română de Pangration Athlima şi să 
participe în competiţiile oficiale locale, zonale, regionale, naţionale sau internaţionale, cât şi interstructuri 
sportive pentru acea structură sportivă şi pentru România la competiţiile internaţionale. 

4.7 Un sportiv poate fi legitimat numai pentru o singura structură sportivă. 
4.8 Cererea de legitimare a sportivului trebuie să conţină semnătura sportivului şi să aibă acordul 

structurii sportive respective ( prin semnătura conducătorului structurii sportive şi ştampila acesteia). 
4.9 În cazul sportivilor minori, cererea de legitimare a sportivului trebuie să conţină şi acordul unui 

părinte/tutore ( prin semnătură pe cerere). 
4.10 Pentru legitimarea sportivilor, reprezentantul structurii sportive va prezenta următoarele 

documente:  
4.10.1 - cererea de legitimare, model unic F.R.P.A, în original  
4.10.2 - certificatul de naştere sau cartea de identitate a sportivului, în copie  
4.10.3 - adeverinţa medicală cu menţiunea “ Apt pentru efort fizic”,, în original  
4.10.4 - trei fotografii recente, color 
4.10.5 - dovada achitării taxei de legitimare, în copie. 

 

CAPITOLUL III 
 ELIBERAREA DUPLICATELOR 

 

4.11 Competenţa în aprobarea şi eliberarea duplicatelor pentru legitimaţii revine Biroului Federal, 
iar între şedinţele acestuia competenţa revine Biroului Executiv. 

4.12 In cazul pierderii sau deteriorării carnetului de legitimare, F.R.P.A. poate elibera o nouă 
legitimaţie – duplicat – în baza depunerii la F.R.P.A. a documentelor prevăzute la eliberarea duplicatului 

4.13 Pentru eliberarea duplicatului, reprezentantul structurii sportive, la care sportivul este 
legitimat, va prezenta următoarele documente: 

4.13.1 cererea de eliberare duplicat, model unic F.R.P.A., în original 
4.13.2 certificatul de naştere sau cartea de identitate a sportivului, în copie 
4.13.3 adeverinţa medicală cu menţiunea “ Apt pentru efort fizic”,  în original 
4.13.4 o fotografie recentă, color 
4.13.5 dovada achitării taxei de duplicat, în copie 
4.14 Adeverinţa medicală a sportivului trebuie fie eliberată cu cel mult 2 (două) luni înainte de data 

depunerii dosarului cu documentele de legitimare sau eliberare duplicat. 
4.15 Fiecare sportiv va avea un număr matricol care va fi acelaşi pentru toată perioada cît va activa. 
4.16 Inregistrarea sportivilor legitimaţi se realizează în Registrul de evidenţă a sportivilor legitimaţi, 

în care sunt înscrise principalele date personale şi sportive, numărul matricol, modificările şi operaţiunile 
ulterioare.  

4.17 Sportivii pot participa la atîtea competiţii cîte rubrici de înregistrare a meciurilor există în 
legitimaţie. In situaţia în care, sportivul susţine mai multe meciuri, depăşind astfel numărul de rubrici din 
legitimaţie, structura sportivă la care este legitimat respectivul sportiv, are obligaţia să solicite şi să achite 
contravaloarea eliberării unei noi legitimaţii. 

4.18 Sportivii structurilor sportive afiliate la F.R.P.A. ale căror secţii de Pangration athlima sunt 
desfiinţate, sunt liberi de angajmente şi se pot legitima la orice altă structură sportivă doresc, conform 
procedurii de legitimare. In cazul în care există convenţii de colaborare, se vor respecta şi prevederile 
acelor convenţii, referitoare la situaţia sportivilor, după ce convenţia încetează să mai producă efecte. 

4.19 Legitimaţia este individuală, netransmisibilă şi îşi pierde valabilitatea dacă nu este vizată 
anual.  
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4.20 Viza anuală este valabilă numai pentru anul calendaristic pentru care a fost achitată. 
4.21 Viza anuală trebuie achitată înainte de desfăşurarea competiţiei dar nu mai tîrziu de 31 martie 

a anului respectiv. 
Articolul 5 
Sportivul va reprezenta în competiţiile locale, zonale, regionale şi naţionale numai structura 

sportivă la care este legitimat, menţionată în carnetul de legitimare. 
 

CAPITOLUL IV 
 TRANSFERUL SPORTIVILOR 

 

Articolul 6 
6.1 Transferul sportivilor constă în trecerea acestora, definitiv sau pentru o perioadă limitată de 

timp, de la structura sportivă la care sunt legitimaţi la o altă structură sportivă, cu acordul sportivilor şi al 
celor două structuri sportive.  

6.2 Transferarea de la o structură sportivă la alta va fi operată în carnetul de legitimare al 
sportivului şi în Registrul de evidenţă a sportivilor legitimaţi.  

Articolul 7. 
7.1 Competenţa în aprobarea şi efectuarea transferurilor revin Biroului Federal, iar între şedinţele 

acestuia competenţa revine Biroului Executiv. 
7.2 Pentru aprobarea transferului de la un club la altul, sportivul şi structurile sportive în cauză 

trebuie să depună următoarele documente: 
7.2.1 cerere de transfer, model unic F.R.P.A., completată şi semnată de sportivul solicitant , în 

original  
7.2.2 acordul structurii sportive de la care se transferă - anexa nr.1 la cererea de transfer, în original 
7.2.3 acordul structurii sportive la care se transferă - anexa nr. 2 la cererea de transfer, în original 
7.2.4 legitimaţia sportivului, în original 
7.2.5 dovada scrisă din care să rezulte situaţia socială în care se află sportivul ( elev, student,salariat 

etc.), în original 
7.2.6 documentul de identitate , în copie simplă 
7.2.7 Dovada achitării taxei de transfer – copie simplă 
Articolul 8 
Stabilirea condiţiilor de transfer se pot face prin negocieri între cele două structuri sportive, 

încheiate printr-o înţelegere scrisă. 
Articolul 9 
Biroul Executiv va aproba transferarea sportivilor în următoarele condiţii: 
a) transferul unui sportiv de la un club la altul se va face numai cu acordul ambelor cluburi; 
b) dacă un sportiv se transferă de la un club la alt club pe langa acordul cluburilor se va cere şi 

acordul preşedinţilor acelor structuri. 
Articolul 10 
10.1 Sportivii romîni, se pot transfera la un club din altă ţară, cu dezlegarea clubului unde au activat 

şi cu aprobarea Federaţiei, în condiţiile stabilite de regulamentele naţionale şi internaţionale. 
10.2 Sportivii români legitimaţi la structuri sportive din România, afiliate la F.R.P.A., pot disputa 

meciuri într-o altă ţară numai cu avizul Federaţiei Române de Pangration Athlima, în condiţiile prevăzute 
în regulamentele F.R.P.A. 

Articolul 11 
11.1 Structurile sportive cu secţii de Pangration athlima afiliate la F.R.P.A., au dreptul să transfere, 

în perioadele stabilite, sportivi de la structuri sportive din alte ţări, cu dezlegări de la structurile sportive 
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unde sunt legitimaţi şi cu aprobarea federaţiilor din ţările respective, în condiţiile respectării Statutului şi 
regulamentelor F.R.P.A., a legislaţiei romîne, a legislaţiei din ţările din care provin şi a prevederilor 
regulamentelor organismelor sportive internaţionale.  

11.2 Sportivii straini/de altă naţionalitate pot fi înscrişi pentru a participa la competiţiile locale, 
zonale, regionale sau naţionale, numai după obţinerea cetăţeniei romîne sau dacă au rezidenţă în România. 

11.3 Sportivii străini/de altă naţionalitate pot fi selecţionaţi la loturile naţionale numai după 
obţinerea cetăţeniei romîne în condiţiile respectării Statutului şi regulamentelor F.R.P.A, a legislaţiei 
romîne, a legislaţiei din ţările din care provin şi a prevederilor regulamentelor organismelor sportive 
internaţionale. 

 

CAPITOLUL V  
COLABORAREA INTRE DOUĂ STRUCTURI SPORTIVE AFILIATE LA F.R.P.A. 

 

Articolul 12 
12.1 Două structuri sportive afiliate la F.R.P.A. pot colabora în scopul îmbunătăţirii activităţii de 

performanţă şi al asigurării condiţiilor optime de pregătire a sportivilor. 
12.2 Condiţiile colaborării vor fi prevăzute într-o convenţie de colaborare, încheiată între structurile 

sportive respective.  
12.3 Ca urmare a colaborării stabilite, sportivii vor concura la competiţiile interne şi internaţionale, 

sub titulatura structurii sportive pentru care concurează. 
12.4 Sportivul poate reprezenta numai o singură structură sportivă, în următoarele condiţii:  
12.4.1 Sportivii vor fi înscrişi numai de către structura sportivă pentru care sportivul concurează  
12.4.2 Diploma obţinută de sportiv/ă la competiţii va conţine denumirea structurii sportive pentru 

care acesta concurează.  
12.4.3 Performanţele obţinute de sportiv, vor fi comunicate către M.T.S., numai pentru structura  

sportivă pentru care sportivul/a a concurat, iar punctele vor fi atribuite acelei structuri sportive, astfel cum 
este prevăzut în convenţia de colaborare, cu respectarea prevederilor Ordinului ANST nr. 2486/31.12.2010 

12.5 Competenţa în aprobarea convenţiilor de colaborare revine Biroul Federal, iar între sedinţele 
acestuia competenţa revine Biroul Executiv.  

Articolul 13 
13.1 Convenţia de colaborare va fi transmisă, la F.R.P.A, în vederea aprobării de către Biroul 

Federal, în 3 ( trei) exemplare originale, însoţite de dovada achitării taxei de colaborare şi va intra în 
vigoare numai după aprobarea acesteia. Un exemplar al convenţiei va ramîne în arhiva F.R.P.A.  

13.2 Convenţia transmisă la F.R.P.A. va fi însoţită de legitimaţia sportivului pentru a se înscrie 
această colaborare la rubrica “Menţiuni”.  

13.3 Pentru fiecare sportiv/ă va fi încheiată o singură convenţie de colaborare.  
13.4 Convenţia de colaborare poate fi încheiată pentru un singur sportiv/ă pentru o perioadă de 

minimum 1 (unu) an. 
Articolul 14 
14.1 Convenţia de colaborare, va conţine, în mod obligatoriu, şi următoarele: 
14.1.1 numărul şi data de înregistrare a convenţiei 
14.1.2 datele de identificare ale părţilor, inclusiv a sportivului/sportivilor 
14.1.3 durata convenţiei 
14.1.4 drepturile şi obligaţiile fiecărei structuri sportive, faţă de sportiv 
14.1.5 obligaţiile sportivului, faţă de structurile sportive ( drepturile sportivului/sportivei derivă din 

obligaţiile fiecărei structuri sportive) 
14.1.6 modul de distribuire a punctelor 
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14.1.7 structura sportivă care înscrie sportivul/a în concurs 
14.1.8 modul de înscriere a sportivului/sportivilor la competiţiile locale, zonale, regionale şi 

naţionale 
14.1.9 modul de încetare a convenţiei 
14.1.10 situaţia sportivului după ce convenţia încetează să mai producă efecte  
14.1.11 situaţia sportivului în cazul în care structura sportivă la care acesta este legitimat este 

dizolvată, sau nu îşi mai poate îndeplini obiectul şi scopul pentru care a fost înfiinţată. 
 
 
 

Prezentul Regulament de Legitimări, Transferări şi Colaborări dintre Structurile Sportive Afiliate la 
Federaţia Română de Pangration Athlima a fost aprobat de Biroul Federal al Federaţiei Române de 
Pangration Athlima  şi intră în vigoare după Adunarea Generală din data de 26.01.2019 
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