TAXA DE FORMARE
I. Definiție și condiții
1. Taxa de formare constă o sumă achitată anual, până la vârsta de 25 de ani a
sportivului, de către clubul de seniori/cluburile de seniori la care sportivul născut
după data de 01.01.2000 este legitimat. Pentru un sportiv, taxa de formare se
achită anual, până la împlinirea vârstei de 25 de ani a sportivului (vârstă împlinită
în sezonul competițional). Obligația plății taxei de formare se transmite între
cluburile la care sportivul va fi legitimat până la împlinirea vârstei de 25 de ani.
Taxa de formare va fi plătită doar cluburilor care îndeplinesc criteriile de activitate
în domeniul baschetului în conformitate cu prevederile Statutului FRB.
2. Taxa de formare se achită începând cu vârsta de 18 ani a sportivului (vârstă
împlinită în sezonul competițional) sau din momentul în care acesta este înscris
pe lista jucătorilor înregistrați la FRB de către un club participant în Liga Națională
de Baschet.
3. Taxa de formare va fi achitată anual, la începutul sezonului, către FRB de către
clubul de seniori la care sportivul născut după data de 01.01.2000 este legitimat.
Din această taxă FRB va reține un comision de 10%.
Suma rezultată în urma reținerii comisionului va fi împărțită în mod egal de către:
- clubul/cluburile de juniori la care sportivul a fost legitimat în ultimii 2 (doi)
ani anteriori sezonului în care sportivul a împlinit vârsta de 18 ani + clubul
de juniori la care sportivul a fost legitimat în sezonul în care a împlinit
vârsta de 18 ani.
- un procent de 10% va fi plătit antrenorului care l-a selectionat si inițiat pe
sportiv în baschet.
Desemnarea antrenorului care l-a selectionat si inițiat pe sportiv în baschet va fi
făcută pe baza declarației scrise a sportivului, contrasemnată de către unul dintre
părinți în cazul în care sportivul este minor.
4. Taxa de formare poate fi încasată de către:
- cluburi de juniori sau de seniori la care sportivul a fost legitimat în ultimii 2 (doi)
ani anteriori sezonului în care acesta a împlinit 18 ani;
- clubul de junior sau de seniori la care sportivul a fost legitimat în sezonul în care
a împlinit vârsta de 18 ani.
5. În cazul în care un sportiv este legitimat la un club de seniori și este înscris pe
lista jucătorilor înregistrați la FRB pentru participare în LNB, anterior împlinirii
vârstei de 18 ani, taxa de formare va fi plătită de clubul de seniori către FRB,
urmând ca aceasta să o transfere către cluburile la care sportivul a fost legitimat
în ultimele trei sezoane anterioare legitimării la clubul participant în LNB.
6. Prin achitarea grilei de transfer sau a clauzei de transfer din contractul dintre
jucator si club se transmite dreptul de joc al unui sportiv intre doua cluburi
participante in competitiile organizate de FRB.

7. Taxa de formare se achită conform celor precizate mai sus, pentru toți sportivii
formați de cluburi de junior și legitimați ulterior vârstei de 18 ani de cluburi de
seniori.
8. Taxa de formare se achită indiferent de modul în care dreptul de joc al unui
sportiv a fost transferat între cluburi.
9. Sportivii juniori mai mari de 16 ani pot activa în campionatele naționale pe baza
legitimării și eventual pe bază de contract.
10. Anterior vârstei de 16 ani, sportivii juniori pot activa în campionatele
naționale exclusiv în baza legitimării la clubul de care aparțin.

II. CIRCULAȚIA SPORTIVILOR ȘI PLATA TAXEI DE FORMARE
1. Circulația sportivilor între cluburile participante la campionatele naționale se
face după cum urmează:
-

Transfer;
Împrumut;
Acord de joc la altă categorie de vârstă (dubla legitimare);
Drept de joc în baza unei colaborări între cluburi.

A. Transferul
Transferul este operațiunea prin care dreptul de joc al unui sportiv se mută de la
un club la altul, în baza unei dezlegări (amiabil pe bază de acord între cluburi sau
în baza achitării grilei de transfer aprobată de FRB).
Transferurile se pot realiza între:
- club juniori – club juniori (J-J);
- club juniori – club seniori (J-S);
- club seniori - club seniori (S-S).
În cazul transferurilor J-J, dreptul de joc al sportivului junior este transmis către
clubul care îl transferă, ulterior ambele cluburi având drept ca la data legitimării
sportivului la un club de seniori să primească taxa de formare. Prezenta
reglementare se aplică exclusiv pentru cluburile la care sportivul a fost legitimat
în ultimele doua sezoane anterioare sezonului în care a împlinit 18 ani + clubul de
juniori la care sportivul a fost legitimat în sezonul în care a împlinit vârsta de 18
ani.
Similar în cazul în care sportivul junior a fost transferat la clubul de seniori
anterior împlinirii vârstei de 18 ani.
În cazul transferurilor J-S, dreptul de joc al sportivului junior este transmis către
clubul de seniori, acesta din urmă fiind obligat la plata taxei de formare.
În cazul transferurilor S-S, dreptul de joc al sportivului este transmis către clubul
care îl transferă, acesta din urmă preluând și plata taxei de formare, către cluburile

la care acesta a fost legitimat anterior împlinirii vârstei de 18 ani (2 sezoane
anterioare împlinirii vârstei de 18 ani și sezonul în care a împlinit 18 ani).

B. Împrumutul
Împrumutul este operațiunea prin care dreptul de joc al unui sportiv este acordat
pe termen limitat unui alt club. La finalul împrumutului, sportivul revine la clubul
de la care a fost împrumutat, continuând să fie legitimat la acest club.
În cazul împrumuturilor realizate între cluburi de juniori și cluburi de seniori, pe
durata împrumutului, clubul de seniori este obligat la plata taxei de formare.
C. Acord de joc la altă categorie de vârstă (dubla legitimare)
Acordul de joc la altă categorie de vârstă (dubla legitimare) este operațiunea prin
care dreptul de joc al unui sportiv junior este acordat pe termen limitat unui club
participant în LNB, clubul de juniori la care sportivul este legitimat păstrând
dreptul de utilizare a sportivului în competițiile de juniori organizate de FRB la
care participă.
Pe durata acordului de joc la altă categorie de vârstă clubul de seniori este obligat
să achite taxa de formare.
D. Drept de joc în baza unei colaborări între cluburi
Dreptul de joc în baza unei colaborări între cluburi este operațiunea prin care
cluburi aflate în colaborare își acordă între ele dreptul de joc al unui/unor sportivi
legitimați la unul dintre cluburi, pentru a participa în LNB urmând a fi înscriși pe
lista de jucători înregistrați la FRB a clubului aflat în colaborare.
Cu excepția cazurilor în care colaborarea dintre clubul de juniori și clubul de
seniori are o durată minim trei ani, în toate celelalte situații în cazul acordării
dreptului de joc în baza unei colaborări clubul de seniori este obligat să achite taxa
de formare pentru sportivii pe care îi utilizează în LNB și care provin de la clubul
de juniori. Dacă protocolul de colaborare încetează anterior duratei de trei ani
taxa de formare se va plăti retroactiv de către clubul de seniori la care sportivul a
fost legitimat.
NOTĂ: Taxa de formare pentru un sportiv se achita o singura dată pe an, de către
primul club de seniori care îl legitimează pe sportiv în acel sezon, indiferent de
numărul de cluburi la care sportivul ar putea fi legitimat ulterior în acel sezon.

