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Pe rol soluționare cererii introduse de Asociația Regal Sport Club Ferdinand I București, în contradictoriu
cu Drăgănoaea Iustin Leonard, având ca obiect refuz de semnare contract.
Cererea a fost regulamentar taxata, conform facturii 37077/26.04.2017.
La apelul din ședința din 11.05.2017, au lipsit părțile. În vederea garantării dreptului la apărare, s-a dispus
amânarea cauzei pentru data de 19.05.2017 și citarea prin publicitate a jucătorului.
La apelul din ședința din 19.05.2017, au lipsit părțile. Jucătorul pârât nu a formulat întâmpinare.
Procedura de citare fiind regulamentar îndeplinită, Comisia va analiza fondul cererii.

Prin cererea depusă în data de 25.04.2017, clubul reclamant a solicitat Comisiei pentru Statutul Jucătorului
să constate refuzul jucătorului pârât de a încheia primul contract de profesionist și să dispună păstrarea
statutului de jucător amator, legitimat la clubul reclamat, iar viitorul transfer al acestuia să nu aibă loc
decât cu acordul clubului reclamant.
La dosarul cauzei au fost anexate, propunerea de încheiere a contractului, modelul de contract propus,
dovada expedierii acestora prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și valoare declarată,
propunerea de încheiere a contractului, înregistrată la Registratura Generală a Asociației Municipale de
Fotbal București și dovada achitării taxei procedurale.
Analizând dosarul cauzei, Comisia constată:
Jucătorul pârât este legitimat la clubul reclamant și a împlinit vârsta de 16 ani la data de 21.02.2017.
Ulterior acestei date, în interiorul termenului de 60 de zile prevăzut de RSTJF, mai exact la 14.04.2017,
jucătorului i-a fost propusă încheierea unui contract de jucător profesionist. Contractul propus respectă
condițiile privind venitul minim și a fost comunicat conform RSTJF, prin scrisoare recomandată, cu

confirmare de primire și valoare declarată. Propunerea conținea și un termen până la care putea fi
acceptată, 21.04.2017.
Propunerea de încheiere a contractului a fost înregistrată la Asociația Municipală de Fotbal București cu
numărul 1052/20.04.2017, deci în interiorul celor 60 de zile de la data împlinirii vârstei de 16 ani.
Jucătorul nu a răspuns propunerii, astfel încât, ulterior expirării termenului, clubul reclamant a considerato, în mod justificat, refuzată.
Cererea de chemare în judecată a fost înregistrată la data de 25.04.2017, deci cu mai puțin de 10 zile de la
expirarea termenului de 60 de zile de la împlinirea vârstei de 16 ani.
Prin urmare, propunerea de a încheia primul contract de jucător profesionist a fost făcută regulamentar,
motiv pentru care Comisia va considera nejustificat refuzul jucătorului de a încheia convenția și va admite
cererea clubului reclamant.
PENTRU ACESTE
MOTIVE DISPUNE
Admite cererea clubului Asociatia Regal Sport Club Ferdinand I București, în contradictoriu cu
Drăgănoaea Iustin Leonard. Constată refuzul nejustificat de a încheia primul contract de jucător
profesionist. Dispune ca jucătorul să rămână legitimat la clubul reclamant, ca jucător amator. Dispune ca
transferul jucătorului să nu se facă decât cu acordul clubului reclamant.
Cu recurs, la Comisia de Apel din cadrul AMFB, în termen de 5 zile de la comunicare.
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