ANEXA 1 la HOTĂRÂREA BIROULUI FEDERAL DIN DATA DE 23.07.2021
Modificări și completări ROF
Art. 9 - TRANSFERAREA - REGULAMENT DE TRANSFERARE
Text inițial

Text propus

9.1. Transferarea este acţiunea prin care un sportiv Nemodificat
solicita si îşi exprimă acordul de a aparţine unei alte
structuri sportive decât cea în care a activat până în
momentul cererii respective.
9.2. Transferarea sportivilor de la o structură sportivă
la alta se efectuează numai de către Comitetul
Naţional Paralimpic, singurul organ abilitat să facă
această acţiune o singură dată pe an, în perioada de
transferări.

9.2. Transferarea sportivilor paralimpici de la o
structură sportivă membră la o alta se efectuează
numai de către Comitetul Naţional Paralimpic, prin
Hotărâre a Biroului Federal, în principiu numai în
perioadele de transferări, dar și în afara perioadelor,
dacă situația sportivilor se încadrează în una din
unele excepțiile prevăzute la art.9.3

9.3. Perioada de transferare a sportivilor de la o
structură sportivă la alta este 15 octombrie – 15
noiembrie a fiecărui an, perioadă în care transferul
se poate realiza cu plata taxei de transfer aprobate de
adunarea generala. În celelalte perioade ale anului
transferarea unui sportiv poate avea loc cu titlu de
exceptie numai pentru sportivii care fac parte din
structuri sportive care au fost excluse din randul
membrilor (disciplinar, dizolvate sau care nu mai au
in obiectul de activitate sportul pentru persoane cu
dizabilitati) sau care si-au schimbat domiciliul in alta
localitate din diverse motive.

9.3. (1)Perioadele de transferare a sportivilor de la o
structură sportivă sunt:
- 15 aprilie - 15 mai al fiecărui an
- 15 octombrie – 15 noiembrie a fiecărui an.
(2) În celelalte perioade ale anului transferarea unui
sportiv paralimpic poate avea loc cu titlu de
excepție în următoarele situații:
a) sportivul face parte dintr-o structura sportivă care
din diverse motive statutare nu mai este membru al
CNP (ex.: urmare a unei cereri de retragere,
desființarea secției, dizolvare, revocare CIS, fuziune
cu o altă structură sportivă, suspendare din activitatea
competițională pe o durată mai mare de 6 luni,
excludere disciplinară
b) sportivul care si-au schimbat domiciliul în altă
localitate din diverse motive.
c) sportivul a optat pentru practicarea unui alt sport
paralimpic pentru care clubul la care activează nu are
antrenor.
d) există acordul ambelor structuri pentru transfer,
interesul sportivului, sănătatea, performanțele sale
justifică transferul etc., această situație de excepție
urmând a fi analizată și decisă de către Biroul
Federal.
(3) În cazul de excepție prevăzut la alin.(2) lit.d)
dacă transferul va fi aprobat, taxa acestei operațiuni
va fi dublă.
(4)În situația în care sportivul din proprie inițiativă
nu a mai concurat pentru clubul sportiv la care este
legitimat, timp de 2 ani consecutiv, la expirarea
perioadei de 2 ani acesta se poate legitima la orice
alta structură sportivă membră a CNP fără a mai fi
necesar acordul clubului sportiv la care a fost
legitimat. Termenul de 2 ani începe să curgă de la
data la care sportivul comunică în scris la
secretariatul CNP intenția sa fermă de a nu mai
concura pentru clubul sportiv la care este legitimat.
(autosuspendare).

9.4. Un sportiv de performanta poate incheia cu o
structura sportiva un contract de activitate sportiva,
potrivit prevederilor OUG nr.38/2017 privind
modificarea si completarea Legii nr.69/2000.

9.4. Un sportiv paralimpic de performanță poate
încheia cu o structura sportiva un contract de
activitate sportiva, potrivit prevederilor Legii
nr.69/2000 completată și modificată la zi și a
Ordinului MTS nr.631/890/2017 privind aprobarea
modelului-cadru al contractului de activitate sportivă.

9.5. Transferarea sportivilor de la o structură sportivă
la alta se face pe baza reglementarilor din prezentul
capitol, dupa cum urmeaza:
Asigurarea unei stabilităţi şi continuităţi în
activitatea sportivilor la care sunt legitimaţi, în
vederea consolidării şi dezvoltării acestora

Instaurarea unor raporturi echitabile între unităţile
sportive, între acestea şi sportivi

9.5. Transferarea sportivilor paralimpici de la o
structură sportivă membră la o alta se face pe baza
reglementărilor din prezentul capitol, dupa cum
urmeaza:
a) Asigurarea unei stabilităţi şi continuităţi în
activitatea sportivilor la care sunt legitimaţi, în
vederea consolidării şi dezvoltării acestora
b)Stimularea interesului tuturor factorilor interesaţi
în acest domeniu de activitate, în asigurarea celor
mai bune condiţii de pregătire a sportivilor şi de
integrare a acestora în viaţa comunităţii
c) Instaurarea unor raporturi echitabile între unităţile
sportive, între acestea şi sportivi

9.6. Documentele necesare pentru aprobarea unui
transfer sunt următoarele :
Cerere tip de transfer (Model Anexa 7) semnată
de sportiv, avizată şi parafată de unitatea sportivă
la care se solicită transferul
Acordul tip de transfer (Model Anexa 8) al
unităţii sportive de la care pleacă sportivul,
semnat şi parafat
Dovadă scrisă din care rezultă noua situaţie în
care se află sportivul (proces verbal de
desfiinţare / dezafiliere/schimbare domiciliu )
Carnetul de legitimare
Chitanţa de plată a taxei de transfer

9.6. Documentele necesare pentru aprobarea unui
transfer sunt următoarele :
a) Cerere tip de transfer (Model Anexa 7) semnată de
sportiv, avizată şi semnată de reprezentantul legal al
structurii sportive la care se solicită transferul
b) Acordul tip de transfer (Model Anexa 8) al
structurii sportive de la care pleacă sportivul,
semnată de reprezentantul legal al acesteia
c) Dovadă scrisă din care rezultă noua situaţie în care
se află sportivul și care justifică transferul în afara
perioadei de transferare
d) Carnetul de legitimare
e) Dovada achitării taxei de transfer

9.7. Transferul unui sportiv este aprobat de catre
Biroul Federal al CNP numai daca structura sportiva
de la care pleaca sportivul a avizat favorabil acordul
de transfer. In cazul refuzului de transfer, sportivul
va fi declarat suspendat un an de zile din activitatea
competitionala interna si internationala, termenul
suspendarii incepand sa curga de la data la care s-a
inregistrat la secretariatul CNP cererea de transfer
impreuna cu documentele prevazute la art.9.6.

9.7. (1)Transferul unui sportiv este aprobat de catre
Biroul Federal al CNP numai daca structura sportiva
de la care pleaca sportivul și-a dat acordul pentru
transfer.
(2)În cazul refuzului de transfer din partea structurii
sportive la care este legitimat, sportivul va fi declarat
de Biroul Federal suspendat un an de zile din
activitatea competițională internă și internațională.
Termenul suspendării începe să curgă de la data la
care s-a înregistrat la secretariatul CNP cererea de
transfer împreună cu documentele prevazute la
art.9.6.
(3) La finalul perioadei de suspendare prevăzute la
alin.(2) sportivul este liber să se legitimeze la orice
structură sportivă membră a CNP.

Stimularea interesului tuturor factorilor interesaţi
în acest domeniu de activitate, în asigurarea
celor mai bune condiţii de pregătire a sportivilor
şi de integrare a acestora în viaţa comunităţii

*Prezentele modificări, precum și Anexele 1 și 6 la ROF au fost aprobate în ședința
Biroului Federal al CNP din data de 23.07.2021.

