COTIZAȚII ANUALE ȘI TAXE
SEZON COMPETIȚIONAL 2018 – 2019
1.1.COTIZAȚII ANUALE
Ø Liga Națională: 6000 RON
Ø Divizia A: 3000 RON
Cotizația anuală pentru echipele de seniori, va fi achitată astfel :
− tranșa I-a, până la data terminării înscrierii în competiție, în caz contrar, echipa nu va fi
înscrisă în campionat;
− tranșa a II-a, cu cel puțin 14 zile înaintea începerii returului, în caz contrar echipa nu va
fi programată în campionat.
1.2.TAXE DE AFILIERE
Ø Seniori: 2000 RON
Ø Juniori: 1000 RON
1.3. TAXE DE TRANSFER
Taxa de transfer se percepe de către F.R.H. în următoarele situații:
− în cazul în care un jucător se transferă definitiv la un club la alt club afiliat la F.R.H.;
− în cazul transferului în România a unui jucător de altă cetățenie decât română;
− în cazul în care jucătorul (român sau străin) este împrumutat pe perioadă determinată;
− în cazul în care jucătorul revine la clubul cedent înainte de expirarea perioadei pentru
care a fost împrumutat;
− în cazul în care clubul cesionar transferă jucătorul împrumutat la un club terț, cu acordul
clubului cedent, înaintea expirării împrumutului.
Pentru jucătorii români care termină junioratul, aflați la primul transfer definitiv pentru un
club de seniori nu se percepe taxa de transfer. Excepție fac sportivii absolvenți ai
C.N.E./C.N.O.P.J.
După începerea campionatului (echipei noului club) taxa de transfer se dublează.
Taxe de transfer pentru jucători de cetățenie română:
Ø Liga Națională: 1000 RON
Ø Divizia A: 500 RON
Ø Juniori: 100 RON
Taxe de transfer pentru jucători de altă cetățenie decât română
Ø Primii doi jucători: câte 1000 EURO
Ø Al treilea jucător: 2000 EURO
Ø Al patrulea jucător: 3000 EURO, ș.a.m.d.
Plata se efectuează în RON, la cursul zilei.
1.4.TAXE DE TRANSFER INTERNAȚIONAL STABILITE DE E.H.F.
Jucătorii eligibili pentru plata grile de formare în cazul transferului internațional au
vârsta cuprinsă între 01.07.2002 și 30.06.1995 (conform reg. E.H.F.)
Taxele de transfer internațional - prevăzute de regulamentele I.H.F./ E.H.F. în vigoare la
momentul realizării transferului.
1.5.TAXE DE APEL
Ø Cluburi:
− Liga națională: 1000 RON

−
−
Ø
Ø

Divizia A: 500 RON
Juniori: 100 RON
Oficiali: 300 RON
Orice persoană fizică aflată în relații contractuale cu clubul: 300 RON

1.6.TAXE DE CONTESTAȚIE
Ø Liga națională: 1000 RON
Ø Divizia A: 300 RON
Ø Juniori: 100 RON
1.7.TAXE DE MEMORIU
Ø Liga națională: 1000 RON
Ø Divizia A: 500 RON
Ø Juniori: 100 RON
1.8.TAXA DE LEGITIMAȚIE: 5 RON
La această sumă se adaugă costul imprimatului
1.9.TAXE ARBITRI
Ø Eliberare carnet de legitimare: 10 RON
Ø Duplicat: 30 RON
Ø Viză anuală:
− Internațional: 150 RON
− Divizionar: 40 RON
− Candidat: 20 RON
− Local: 5 RON
	
  

