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MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE 

 

ÎNTRE 

 

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE RUGBY (FRR) 

ȘI 

ASOCIAŢIA JUCĂTORILOR DE RUGBY (AJR) 

 

 

Principii care guvernează Relația 

(A) Federaţia Română de Rugby este organul de conducere pentru jocul de Rugby în România.  
Asociaţia Jucătorilor de Rugby este o persoana juridica romana de	 drept	 privat,	 fără	 scop	
patrimonial,	 neguvernamentală	 și	 non-profit , care reprezintă interesele materiale, morale și 
economice ale jucătorilor de Rugby activi în România (de naţionalitate română sau străini, actuali 
sau foști), ale jucătorilor de Rugby români activi în străinătate.  

(B) FRR și AJR (denumite împreună „Părțile”) recunosc și respectă suveranitatea și întâietatea 
FRR în cadrul World Rugby și faptul că AJR este unicul organism reprezentativ al jucătorilor din 
România. 

(C) Părţile se vor consulta cu privire la aspecte importante pentru jucătorii de rugby și pentru  jocul 
de rugby din România, prin: 

a) recunoașterea reciprocă a rolului jucat de fiecare parte; 

b) dezvoltarea unei relaţii între Părţi, bazate pe parteneriat și pe un scop comun; 

c) adoptarea unei abordări unificate și bazate pe cooperare în soluţionarea problemelor 
importante; și 

d) recunoașterea spiritului, structurii și etosului unice ale jocului de rugby. 

(D) Prin îndeplinirea angajamentelor asumate în temeiul prezentului acord, Părţile consideră că jocul 
de rugby din România va fi îmbunătăţit prin: 

a) realizarea unei coordonări între Părţi cu privire la dezvoltarea și creșterea jocului și la 
problemele legate de bunăstarea jucătorilor; 

b) asigurarea unui format pentru Federaţia Româna de Rugby care îi va permite acesteia să 
colaboreze cu jucătorii/jucatoarele de rugby  reprezentaţi de Asociaţia Jucătorilor de 
Rugby, cu privire la aspecte cheie în cadrul jocului din Romania; 

c) informarea jucătorilor/jucatoarelor de rugby cu privire la obligaţiile si drepturile lor, 
susţinerea acestora în dezvoltarea lor personală și asigurarea  unei mai bune pregătiri a 
acestora, care să le permită să ia decizii în interesul lor și în concordanţă cu etosul, spiritul 
și caracterul jocului; și  

d) consolidarea continuă a renumelui și protejarea integrităţii jocului, care, la rândul lor, vor 
asigura gradul de participare la joc, dezvoltarea și competitivitatea acestuia, și 
maximizarea platformelor comerciale. 
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Contextul și parametrii acordului 

1. Părţile agreeaza că vor adresa si depune cele mai bune diligente pentru a rezolva chestiunile de 
natură contractuală și comercială dintre jucătorii/jucatoarele de rugby, profesionisti si amatori, 
reprezentaţi în mod colectiv de AJR și FRR, inclusiv aspectele precum negocierea contractelor 
standard cu clubul și onorariile și bonusurile echipei naţionale.  

2. Părţile vor lucra în colaborare, iar furnizarea de sprijin adecvat va avea în vedere și va reflecta 
importanţa jucătorului.  

3. Părţile recunosc că ajutorul pentru bunăstare, inclusiv pentru sănătate, educaţia și consilierea 
după încheierea carierei de jucător în România, vor fi furnizate într-un spirit de colaborare, care 
să reflecte scopurile și obiectivele generale ale părţilor, în special:  

a) FRR va coordona furnizarea de ajutor medical pentru toate problemele medicale legate 
de joc, inclusiv privind aptitudinea pentru joc, gestionarea și tratamentul accidentărilor. 

b) Părţile vor colabora cu privire la furnizarea de ajutor medical în legătură cu sănătatea 
mentală și cu probleme de sănătate care nu au legătură cu jocul. Părţile recunosc 
necesitatea unor bune practici în ceea ce privește confidenţialitatea în cadrul relaţiei 
dintre angajator și angajat, iar FRR recunoaște că Asociaţia Jucătorilor de Rugby va oferi 
ajutor independent confidenţial în legătură cu aceste aspecte și va sprijini programele de 
dezvoltare personală stabilite de AJR, care abordează, de regulă, aspecte precum 
sănătatea mentală, educaţia, cariera după încheierea activităţii de jucător de rugby.   

c) Ambele părţi recunosc că natura delicată a problemelor de sănătate mentală impune ca 
jucătorii să aibă acces la asistenţă care să îndeplinească nevoile lor individuale în cel mai 
eficient mod. 

d) FRR va coordona educaţia jucătorilor cu privire la aspecte de integritate și reglementare, 
care au consecinţe asupra guvernanţei și rolului FRR în administrarea jocului în România, 
precum și la aspecte referitoare la educaţia anti-doping. 

e) AJR va coordona educarea jucătorilor în alte domenii (cu excepţia cazului în care s-a 
convenit altfel) și va asigura mijloacele prin care jucătorii contribuie la elaborarea 
materialelor educaţionale, pentru a se asigura că sunt acoperite subiectele relevante și că 
eficienţa materialului realizat este maximă. Aceasta va include sprijinirea eforturilor de 
informare cu privire la rigurozitatea și calitatea materialului educaţional elaborat și la 
promovarea acestuia în rândul membrilor AJR.  În acest sens, AJR recunoaște activitatea 
desfășurată de FRR în acest domeniu și va colabora la punerea în aplicare a acesteia, 
pentru a maximiza beneficiile disponibile jucătorilor. 

f) Părţile recunosc că furnizarea de ajutor pentru bunăstare, inclusiv de educaţie și 
consiliere în România, vor reflecta și susţine scopurile și obiectivele generale stabilite 
între World Rugby și International Rugby Players. (IRP). 

4. Părţile se vor consulta și vor colabora pentru a oferi cele mai înalte standarde de îngrijire în ceea 
ce privește traumatismele, antrenamentul pentru joc și nivelul de solicitare în cadrul jocului, 
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prevenirea accidentărilor și recuperare, sănătatea și siguranţa jucătorului. Părţile sunt de 
asemenea de acord că stabilirea și aprobarea celor mai înalte standarde de îngrijire vor fi supuse 
condiţiilor prevăzute de toate documentele de colaborare viitoare și că AJR poate prezenta 
propuneri care să fie in interesul jucătorilor.  

5. Părţile recunosc că, pentru a contribui la menţinerea reputaţiei rugbyului în România și la nivel 
internaţional, este necesar ca acestea să se asigure că iau o atitudine proactivă în identificarea și 
abordarea riscurilor potenţiale pentru spiritul, etosul și caracterul jocului, îmbunătăţind, astfel, în 
permanenţă integritatea acestuia. În acest scop: 

a) Părţile vor colabora pentru a sprijini orice Forumuri de Integritate ale World Rugby, care 
vizează creșterea nivelului de conștientizare și dezvoltarea de resurse educaţionale, 
obligaţiile legate de reglementările relevante, schimbul de iniţiative privind cele mai bune 
practici dintre părţile interesate ale jocului și îmbunătăţirea gestionării riscurilor jocului 
cu privire la aspecte esenţiale legate de integritate; și 

b) Părţile vor colabora pentru a asigura un sistem de raportare (pentru probleme legate de 
integritate) care să fie securizat, independent de influenţa politică și tratat cu cel mai înalt 
grad de confidenţialitate. 

6. Părţile se angajeaza să se consulte cu privire la orice modificări propuse ale Normelor și 
Regulamentelor World Rugby și ale Legilor Jocului, în măsura în care acestea au impact asupra 
jocului de rugby din România.  

7. Părţile recunosc că, odată cu expansiunea rugby-ului, crește din ce în ce mai mult și numărul de 
jucători/jucatoare angajaţi. În plus, există o intensificare a circulaţiei jucătorilor, precum și o mai 
mare prevalenţă a jucătorilor/ jucatoarelor și a cluburilor care se vor baza pe relatii contractuale 
intre acestia si  Agenţi. Ca recunoaștere a acestui fapt, Părţile convin să implementeze un program 
de acreditare a Agenţilor sportivi, care va fi susţinut de Părţi și care va include reglementări și 
procese care reflectă interesele Părţilor și care asigura protejarea integrităţii jocului și a bunăstării 
jucătorilor în raport cu jocul de rugby din România. Acest program de acreditare va reflecta și va 
include și intelegerile convenite între World Rugby și International Rugby Players și va include un 
program educaţional privind Agenţii sportivi și contractele, adresat jucătorilor.  

8. Părţile recunosc că rolul Agentului sportiv este de a reprezenta interesele fiecărui jucător în raport 
cu termenii și condiţiile personale de angajare ale acestuia/acesteia, inclusiv cu remuneraţia 
personală, durata contractului, oportunităţile de promovare personală și problemele individuale 
conexe.   

9. Este recunoscut faptul că rolul AJR este de a reprezenta interesele colective și individuale ale 
membrilor în legătură cu cluburile de rugby din România, inclusiv în legătură cu termenii și 
condiţiile referitoare la remuneraţia bazată pe performanţă, oportunităţile de promovare colectivă, 
timpul de joc, timpul de recuperare, atât post competiţie, cât și în legătură cu accidentările. Această 
activitate va include toate competiţiile între cluburi, inclusiv competiţiile între cluburile europene  
precum și competiţiile dedicate tinerilor jucători de rugby (precum U18).   
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10. Este recunoscut faptul că AJR își va reprezenta membrii în relaţiile cu FRR și, dacă i se solicită, va 
reprezenta interesele fiecărui membru în legătură cu orice aspecte care pot apărea la anumite 
intervale de timp cu privire la respectarea termenilor și condiţiilor prevăzute de contractul unei 
persoane fizice, inclusiv, dar fără a se limita la, potenţialele măsuri disciplinare referitoare la 
conduita fiecărui membru, precum și la orice dispute apărute din sau în legătură cu mandatul 
membrilor în cadrul cluburilor de Rugby din România și din alte ţări. De asemenea, FRR va oferi 
ajutor AJR în astfel de proceduri, la cerere și într-o măsură rezonabilă, prin elaborarea de 
documentaţie relevantă și prin emiterea declaraţiilor relevante. 

11. FRR se va consulta cu AJR în legătură cu structura sezonului.  Aceasta va acoperi competitiile de 
rugby, va include competiţii naţionale, transfrontaliere și internaţionale, inclusiv pregătirea Cupei 
Mondiale si a turneului de calificare la Cupa Mondial, programele de odihnă, de pregătire pre-
sezon și de joc și se va asigura că bunăstarea și siguranţa jucătorilor vor prevala. Acest lucru va fi 
realizat împreună cu World Rugby și International Rugby Players (IRP) cu privire la activitatea 
desfășurată pentru dezvoltarea și crearea structurii sezonului la nivel mondial.  

12. Atunci când este cazul, ambele părţi vor participa la discuţii și grupuri de lucru care vizează 
bunăstarea jucătorilor, competiţia, educaţia, aspecte de reglementare a jocului, aspecte medicale 
și alte diferite aspecte legate de joc. Acest lucru se va aplica atât în cadrul jocului de rugby din 
România, cât și în cadrul forumurilor stabilite de World Rugby, care includ International Rugby 
Players (IRP).  

13. Părţile recunosc necesitatea unor relaţii constructive și pozitive între alte Federatii, Cluburi, 
Jucători și Asociaţii de Jucători din alte tari. În cazurile în care Părţile sunt informate cu privire la 
apariţia unor dispute și probleme, acestea se vor consulta cu privire la cel mai bun mod în care pot 
sprijini soluţionarea problemelor. 

14. Părţile vor depune eforturi, în măsura în care acest lucru este posibil și fezabil, pentru a se consulta 
reciproc înainte de a face anunţuri sau declaraţii publice în legătură cu aspecte care fac obiectul 
prezentului acord. Nicio prevedere din prezentul acord nu va împiedica pe niciuna dintre Părţi să 
facă anunţurile sau declaraţiile necesare în interesul primordial al jocului și/sau în legătură cu 
punerea în aplicare și/sau asigurarea respectării Legilor Jocului și/sau a regulamentelor 
referitoare la Jocul de rugby din Romania.  

15. Un reprezentant al AJR va fi invitat la ședinţele Biroului Federal din FRR, pentru a informa 
membrii cu privire la aspectele discutate și deciziile considerate și pentru a le oferi acestora șansa 
de a-și exprima opinia. FRR poate decide să nu invite un reprezentant AJR pentru aspecte legate 
de organizarea sa internă. 

16. Un reprezentant al FRR va fi invitat la ședinţele Consiliului AJR, în cadrul cărora se discută aspecte 
relevante pentru cooperarea dintre FRR și AJR.  

17. Reprezentanţii AJR vor fi invitaţi în comitetele, grupurile de lucru FRR., în cadrul cărora se discută 
aspecte abordate în prezentul memorandum, iar AJR va avea dreptul să numească un reprezentant 
al jucătorilor în cadrul acestor organisme.  
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18. FRR ia în considerare un sprijin financiar care să fie acordat AJR pentru ca asociaţia să își 
îndeplinească scopurile prevăzute în statutul acesteia, inclusiv pentru programele de dezvoltare și 
programele de reconversie destinate jucătorilor. 

19. În cadrul consultărilor reciproce, FRR și AJR vor acţiona cu bună credinţă și vor colabora în mod 
transparent și corect. În special, Părţile se vor consulta reciproc în sensul comunicării și primirii 
reciproce de informaţii și opinii, în mod transparent și în timp util, atunci când o astfel de 
consultare poate influenţa în mod realist rezultatele. 

20. Părţile se vor întruni conform necesităţilor, dar nu mai puţin de două ori pe an, pentru a evalua 
activităţile în curs de desfășurare în conformitate cu prezentul acord. Părţile vor fi responsabile 
pentru educarea propriilor angajaţi și membri (după caz) cu privire la obligaţiile prevăzute în 
sarcina acestora de prezentul acord. 

21. Nici Asociaţia Jucătorilor de Rugby, nici Federaţia Română de Rugby nu își propun ca acest 
Memorandum de Înţelegere să constituie un acord cu forţă juridică obligatorie și fiecare Parte 
recunoaște că acesta nu servește niciunui alt scop decât acela de a clarifica relaţia de cooperare și 
respect reciproc dintre Părţi și de a detalia mai cuprinzător domeniile în care Părţile vor conlucra. 

22. Toţi termenii scriși cu majusculă din prezentul Memorandum de Înţelegere vor avea semnificaţia 
care le-a fost atribuită în Regulamentele World Rugby. 

23. Prezentul memorandum intră în vigoare din data de ................................ și se încheie la data de 
..................................... 

 

 

Semnat pentru și în numele 
Federației Române de Rugby:   
 
 
 

 Semnat pentru și în numele Asociației 
Jucătorilor de Rugby:   

 
 
 
 
 

 

 

 

 


