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 Comisia Centrala de Competitii – CCC, este formata, in acest moment, din 10 membri, 

componenta bazandu-se in mare parte pe membri voluntari tineri, cât și membri care activeaza 

in cadrul acestei comisii de multi ani. 

 

 Odata cu reorganizarea CCC, experienta membrilor marcanti din aceasta comisie a avut 

un rol determinant in integrarea noilor membri, care si-au inceput activitatea mult mai recent in 

cadrul comisiei. Odata cu imposibilitatea de participare la sedintele saptamanale a unor membri, 

precum si diminuarea numarului de membri la 10,  activitatea comisiei a trebuit sa fie 

redistribuita si eficientizată in mod constant pentru a putea face fata volumului imens de munca  

 

 Activitatea Comisiei s-a desfasurat cu respectarea Regulamentului de Organizare si 

Desfasurare a Competitiilor Nationale de Handbal (RODCNH) si a Hotararilor Consiliului de 

Administratie. 

     

 Printr-o buna colaborare cu celelalte comisii ale F.R. Handbal (Comisia Centrala de 

Arbitri – CCA, Comisia Tehnica – CT, Comisia Centrala de Observatori si Delegati – CCO, 

Comisia Centrala de Disciplina – CCD, Departamentul Economic – DE) și datorită muncii de 

buna calitate depusa de catre membrii CCC, am reusit sa centralizam si acoperim, pana in 

acest moment, anul competitional 2019 – 2020, in conditii bune. 

 

 Echipele califícate in grupele principale VALOARE - SPERANTA, precum si 

clasamentele finale ale grupelor geografice (unde este cazul) au fost afisate pe portalul 

F.R.Handbal si constituie “baza de date” pentru orice fel de informatii.  

 

 Anul competitional 2019 – 2020 ne-a aratat si cateva neajunsuri, care speram sa fie 

eliminate cu timpul sau cel putin diminuate, ca de exemplu: 

• Netransmiterea rapoartelor de joc in timpul regulamentar 

• Necunoasterea regulamentelor 

• La unele jocuri, data si ora organizarii au fost transmise foarte tarziu si 

numai la insistentele membrilor CCC si a referentilor FRH 

• Schimbarea salii de disputare a jocului, fara informarea si acordul CCC 



 

 

 

• Completarea inadecvata a datelor din SEI, mai ales a cluburilor de juniori 

• Neprezentarea echipelor la unele jocurile programate  

• Acordarea punctelor de talie, in special pentru jucatorii care activeaza in 

CNOPJ-uri (dar care nu mai fac parte ulterior inceperii campionatului) 

• Folosirea unor jucatori fara drept de joc  

• Folosirea unor jucatori ale altor cluburi in competitiile locale 

 

 Sistemul competitional a fost schimbat la majoritatea categoriilor competitionale si s-au 

adus imbunatatiri, mai ales la regulamentele juniorilor IV si minihandbal, fapt ce a dus la o 

organizare mult mai buna si mai transparenta pentru toate echipele angrenate in competitie 

 

Anul competitional 2019 – 2020 

 

 Anul competitional 2019 – 2020 a debutat cu un numar mare de echipe inscrise in 

Campionatele Nationale (413): 

• Avand o activitate titanica, anul competitional 2019 – 2020 a avut urmatoarea baza: 

- Liga Nationala masculin = 14 echipe ; 

- Liga Nationala feminin = 14 echipe (1 retrogradata); 

- Divizia A masculin  = 26 echipe (2 retrase), repartizate in 4 serii: 

 Seria A = 5 echipe 

 Seria B = 7 echipe 

 Seria C = 5 echipe 

 Seria D = 7 echipe 

- Divizia A feminin    = 25 echipe, repartizate in 4 serii: 

 Seria A = 6 echipe 

 Seria B = 7 echipe 

 Seria C = 6 echipe 

 Seria D = 6 echipe 

- Juniori I   masculin  = 6 serii (1 echipa retrasa), 46 echipe 

- Juniori II  masculin = 8 serii (2 echipe retrase), 52 echipe 

- Juniori III masculin = 8 serii (4 echipe retrase), 54 echipe 

- Juniori I   feminin   = 6 serii (2 echipe retrase), 35 echipe 

- Juniori II  feminin  = 8 serii (5 echipe retrase, 1 exclusa), 62 echipe 

- Juniori III feminin  = 8 serii (4 echipe retrase, 2 excluse), 86 echipe 

 

 In sezonul competitional 2019/2020 la FRH sunt afiliate pana in prezent:  
   428 – sectii de handbal  
     - 244 cluburi (2012 – 2013),  
     - 277 cluburi (2013 – 2014),  
     - 298 cluburi (2014-2015) 
     - 256 cluburi (2015-2016)  
     - 241 cluburi (2016-2017) 
     - 237 cluburi (2017-2018)  
     - 244 cluburi (2018-2019) 



 

 

 

     - 248 cluburi (2019-2020)  
       - 22 cluburi pentru afilieri definitive 
       - 31 cluburi pentru dezafiliere   
      
 
     36 – Asociatii Judetene de Handbal 
    *urmeaza a se afilia noi AJH-uri 

 

• De altfel, ne-am straduit ca portalul F.R.Handbal – Competitii sa oglindeasca foarte 

bine organizarea si structura competitionala, și sa ajute cu toate informatiile 

necesare. 

 

• Munca depusă de CCC, cât și îmbunătățirile aduse sistemului de transmitere a 

informatiilor ne-a ajutat foarte mult in prelucrarea rezultatelor si intocmirea 

clasamentelor, imediat ce un joc, o etapa sau o competitie s-a incheiat. 

 

• Un sprijin determinant l-am primit din partea referentilor FRH,  dlui Prof. Alexandru 

JELESCU, drei Daiana SFETCU precum si dlui Ing. Maracineanu Alexandru 

(parte administrare site), precum si din partea membrilor CCA (in special dlui Popa 

Dan), precum si a dlui Dordea Doru (Comisia de Statistica). 

 

• Un aspect foarte important si care a avut nevoie de o alocare de timp substantiala, 

atat a CCC, cat si a CT, a fost pregatirea si formarea grupelor de juniori pe categorii 

competitionale (J1, J2 si J3). Un aspect foarte pozitiv si apreciat de ambele comisii, a 

fost modul profesional de lucru, acesta bazandu-se pe sedinte comune organízate de 

Secretarul General.  

 

Ingrijorator este faptul ca din cauza numeroaselor retrageri, aceste grupe au trebuit 

refacute de mai multe ori, iar unele grupe neputand fi complete ca si numar de 

echipe,  datorita criteriilor geografice, acum cum este prevazut in regulament pentru 

calificarea in grupele principale Valoare – Speranta. 

 

• Semnalam toate acestea pentru ca, de regula, trec neobservate si nu se cunoaste 

cata munca se depune pentru acumularea si prelucrarea acestor informatii.   

 

• Inca mai avem o situatie alarmanta in legatura cu echipele care se retrag sau 

abandoneaza competitia in plin sezon competitional, motivatia principala fiind lipsa 

resurselor financiare.  

o Cele mai bune exemple sunt acele echipe care s-au retras dupa formarea 

grupelor si afisarea etapelor pe site, fapt ce a generat o cantitate de munca 

dubla, precum si perturbarea activitatii cluburilor ramase prin modificarea 

grupelor (deci si a costurilor deja transmise catre autoritatile de finantare 

competente) 



 

 

 

 

   

 In anul competitional 2019 / 2020, au fost semnalate la Comisia Centrala de Competitii,  
de catre oficiali ai echipelor, arbitri, observatori sau membri FRH, o serie intreaga de neajunsuri: 

 Pregatirea necorespunzatoare a salilor pentru jocuri; 
 Suprafete de joc murdare; 
 Lipsa personalului de serviciu specializat in interventii pentru stergerea 

suprafetelor, cu materiale adecvate; 
 Pozitionarea bancilor de rezerva si a mesei oficialilor in foarte multe sali se afla pe 

aceeasi parte cu tribunele, iar distanta dintre tribuna si banci este foarte mica; 
 Sunt foarte multe sali unde iluminatul nu este regulamentar; 
 Marcarea necorespunzatoare a suprafetei terenului 
 Lipsa tabelelor electronice de performanta in foarte multe sali; 

 

O problema raportata de catre cluburile organizatoare, din ce in ce mai des, este cea a 
modului de comportament al parintilor si spectatorilor prezenti in salile de sport, acestia 
recurgand la violenta verbala, in ultima vreme aceasta transformandu-se si in violenta fizica. 
Aceste aspecte trebuie discutate cu MAXIMA IMPORTANTA pentru a putea stopa cat mai 
devreme acest tip de comportament. 

In acest sens trebuie sa se constientizeze de catre toate echipele organizatoare ca 
trebuiesc luate toate masurile pentru ca la jocuri sa se asigure personal de specialitate capabil 
sa acționeze, in timp regulamentar, real si imediat, cu toate forțele se impun.  

 
In continuare avem MARI DIFICULTATI in a primi rapoartele de joc la timp pentru a le 

putea omologa, unele ajungand la FRH dupa telefoane insistente ale membrilor comisiei, sau 
dupa o perioada de timp destul de mare. Speram ca aceasta situatie va fi corectata odata cu 
introducerea raportului de joc online, prezent la Liga Nationala, si la nivelurile inferioare. 

 
 

 Periodic s-au transmis catre organismele abilitate o situatie centralizata cu rapoartele 
lipsa, iar buna colaborare cu Comisia Centrala de Arbitri a dus la remedierea acestui neajuns in 
timp util pentru a putea avea clasamentele omologate in cel mai scurt timp. 
 

 O problema majora intampinata a fost lipsa de documentare a cluburilor si a antrenorilor 
privind masurarea sportivilor de talie in fazele sezonului regulat, urmat de Grupe Principale 
(Valoare sau Sperante).  
 

 Tinem sa va informam ca intreaga activitate a Comisiei Centrale de Competitii este 
cuprinsa pe portalul FRH  -> Competitii <- si ca ne-am străduit sa avem toate datele la zi. 

Cu prilejul acestui raport de activitate multumim tuturor arbitrilor, delegatilor si 
observatorilor, care si-au imbunatatit modul de comunicare cu CCC si au raspuns prompt, in 
marea majoritate a cazurilor, pentru a putea remedia eventualele neconcordante. 
 
 

 Un volum foarte mare de munca al Comisiei Centrale de Competitii se consuma pentru 
faptul ca in anul competitional 2019 / 2020 un numar mare de echipe nu au respectat 
Regulamentele de Desfasurare a Competitiei, atat la seniori cat si la juniori, in special la 
articolele referitoare la: 

1. Cerintele de varsta 



 

 

 

2. Talii (puncte bonus) 
3. Participare la joc a jucatori fara drept de joc 
4. Situatie prezenta sportivi sub 21 ani la seniori 

 
 Comisia Centrala de Competitii a fost nevoita sa respecte regulamentele in 
vigoare, si acolo unde a fost cazul, jocurile sa se omologheze cu 10-0 si scaderea unui punct in 
clasament (referire la cele 2 puncte maxime pe care le puteau primi). 
 De altfel in portal, la rubrica Competitii am semnalat toate aceste neajunsuri si nu 
cred ca trebuie sa le mai exemplificam aici, insa aceste abateri trebuiesc discutate cu proxima 
ocazie in comisiile abilitate. 
 
Ne bucura faptul ca din ce in ce multi oficiali acceseaza portalul FRH sub urmatoarele aspecte: 

• informatii imediate si transparente in legatura cu clasamente, puncte bonus si 
penalizari; 

• eventualele greseli, independente de vointa noastra care au fost remediate in timp 
util; 

• baza de date cu informatiile despre locatia salilor ce a fost introdusa in acest an 

• scorurile transmise live folosind noul raport online FRH 

• imbunatatirea portalului FRH; 
 

 In sezonul competitional 2019 / 2020 se vor organiza, ca si in anul precedent, Turneele 
Semifinale pe EUROREGIUNI la Juniori IV, atat la masculin cat si la feminin, sub directa 
organizare a CCC in conformitate cu regulamentele FRH. Aceasta transparenta in organizarea 
grupelor aproape ca au eliminat toate problemele privind modul de organizare ale competitiei. 
 Cu aceasta ocazie atragem atentia AMH/AJH ca modul de organizare a turneelor zonale, 
precum si cele pe euroregiuni, sa respecte regulamentele FRH, oferind transparenta máxima 
tuturor echipelor inscrise, mai ales la tragerea la sorti si la modul de formare a grupelor.  
   
 

 Asa cum am prevazut, in sezonul 2019 / 2020  avem un numar excelent de competitii 
organízate pentru cei mici (minihandbal) = aproximativ 20 turnee minihandbal in toata tara 
pana in acest moment.  
 

 Tinem sa multumim AMH Bucuresti si AJH-urilor, care ne-au dat sprijin substantial in 
legatura cu desfasurarea in conditii bune a activitatilor competitionale (locatii, repartizarea de 
secretar/cronometror pentru jocurile din localitate, transmiterea de orice fel de informatii de 
care noi am avut nevoie).  

In acest sens rugam in continuare AMH Bucuresti si  AJH-urile ca activitatea 
secretarilor si cronometrorilor la competitii sa fie asigurate in continuare de oameni cu 
experienta care stiu foarte bine si cunosc complexitatea intocmirii raportului de joc. 
 

 O parte importanta este obligativitatea introducerii datelor in SISTEMULUI ELECTRONIC 
de INREGISTRARE  (SEI) online a cluburilor, echipelor si jucatorilor si speram ca incepand din 
sezonul competitional viitor acesta sa fie folosit obligatoriu pentru restul categoriilor de varsta, 
iar prin acesta sa se desfasoare toate activitatile ce tin de partea de legitimari, transferari pentru 
a avea o evidenta clara a tuturor sportivilor, precum si de a oferi transparenta in realizarea lor. 
 Mentionam ca in acest sezon doar 368 echipe s-au inscris in SEI, desi toate mijloacele 
de informare si instruire au fost la dispozitia echipelor. Doar echipele de seniori au completat 
datele cerute, evident cu unele exceptii ale anumitor cluburi de juniori. Totusi imbucurator este 



 

 

 

faptul ca numarul cluburilor care au trecute datele complete este in crestere sesizabila fata de 
anul trecut, fapt care ne bucura. 
  
 SEI este doar baza a ceea ce Comisia de Competitii, sub indrumarea Presedintelui FRH 
si a Secretarului General al FRH, incearca sa realizeze, pentru a putea avea o structura solida, 
concreta si actualizata in permanenta, asemanator campionatelor puternice din Europa.  

 
 In mare parte, credem ca, v-am facut o imagine asupra activitatii Comisiei Centrale de 

Competitii si credem ca acest nou material poate sa constituie o baza de discutii, astfel incat sa 
ne imbunatatim activitatea. 
 

 Suntem convinsi ca dumneavoastra cunoasteti foarte bine toate aceste aspecte, precum 
si partile care mai trebuiesc imbunatatite, fapt pentru care asteptam recomandarile 
dumneavoastra. 
 
 
 
 
Comisia Centrala de Competitii        11.02.2020 
Presedinte Ing. Mihai Pirvu            



Raport de activitate al Biroului executiv al Comisiei Tehnico Metodice  

 

Prezentul Raport se refera la activitatea desfasurata de Biroul Executiv al Comisiei Tehnico 

Metodice, pe perioada  Octombrie 2019 – februarie 2020.  

Biroul executiv al Comisiei Tehnico Metodice este format din :  

- Dl Vlad Caba – Presedinte  

- Dl Petre Ghervan – Vicepresedinte  

- Dl Ion Mihaila – membru  

- Dl Alexandru Acsinte – membru  

In aceasta perioada activitatea Comisiei a constat in principal din :  

1. Participarea  la sedintele subcomisilor tehnice cadeti, juniori, seniori  

2. Raspunsuri formulate in scris la anumite solicitari facute de antrenorii federali cu privire 

la propunerile de numire in functie a unor antrenori pentru echipele nationale. 

3. Verificarea lucarilor candidatilor pentru cusurile National Master Coach, organizate de 

FRH 

4. Sustinere lectii teoretice in cadrul modulelor National Master Coach.  

5. Formarea comisiei de evaluare pentru perezentarea orala a lucarilor pentru cursul 

Master Coach , in cadrul modulului final din ianuarie 2020.  

6. Corespondenta periodica a membrilor Comisiei pe temele de lucru (lucarile candidatilor 

pentru cursul National Master Coach , propuneri continut tematic pentru cursurile 

nationale de perfectionare a antrenorilor de juniori , discutii cu privire la introducerea 

noilor reguli de joc la nivelul juniorilor , alte subiecte cu caracter stiintific ...etc, etc)   

 

1. Participarea la sedintele subcomisiilor  tehnice 

In aceasta perioada octombrie 2019 – februarie 2020, au avut loc 9 sedinte ale subcomisilor 

tehnice, la diferite categorii de varsta. Prezenta la aceste sedinte a fost asigurata prin 

participarea Presedintelui Comisiei Tehnice – in persoana Dl Vlad Caba sau a Vicepresedintelui, 

Dl Petre Ghervan. In anumite cazuri ,respectiv 2 sedinte , Subcomisia tehnica senioare feminin , 

din 13 oct 2019 desfasurata la Cluj si Subcomisie tehnica juniori masculin, din  12 octombrie 

2019, desfasurata la Sighisoara, prezenta Biroului executiv nu a putut fi asigurata, deoarece 

niciun membru al Comisiei nu a fost disponibil, ei avand desigur activitati didactice sau obligatii 

profesionale in cadrul cluburilor unde activeaza.  Aceste absente au fost motivate si anuntate 

din timp in scris.  



2. Raspunsurile la adresele primite priviind nominalizarea antrenorilor pentru echipele 

nationale.  

Pe parcursul perioadei ce face obiectul acestui Raport de activitatea, am primit din partea 

antrenorilor federali, diverse solicitari de-a formula raspunsuri cu privire la numirile in functie a 

unor antrenori pentru echipele nationale.   In ordine cronilogica, prezentam raspunsurile 

formulate :  

23.07.2019.  Raspuns la adresa primita din partea antrenorului federal de juniori, Dl Borodi 

Gabriel, cu privire la numirile in functile de antrenor principal si respectiv antrenor secund, la 

echipa nationala de cadeti masculin , a domnilor  Gabriel Armanu (principal) si Atilla Horvath 

(secund) .   

vezi documentul 1 atasat acestui Raport 

05.08.2019. Raspuns la adresa primita din partea antrenorului federal Nicoleta Alexandrescu, 

cu privire la numirea in functia de antrenor principal al echipei nationale de senioare, a D-lui 

Tomas Ryde.  

Vezi documentul 2, atasat acestui Raport.  

31.01.2020. Raspuns la adresa primita din partea antrenorului federal Nicoleta Alexandrescu, 

cu privirea la inaintarea catre Biroul Executiv al FRH , a colectivului tehnic al echipei nationale 

de senioare, asa cum a reiesit din voturile exprimate de membrii Subcomisiei tehnice fenimine, 

senioare.  

Vezi documentul 3, atasat acestui Raport.  

11.02.2020 : Raspunsul Biroului Executiv  cu privirea la solicitarea venita din partea antrenorului 

federal de juiori , Dl Iulian Stamate, cu privire la completarea colectivului tehnic al echipei 

nationale de cadeti masculin.  

Vezi documentul 4 , atasat acestui Raport.  

 

 

 

 

 



3. Verificarea lucrarilor cursantilor la cursul National Master Coach.  

Membrii comisiei Tehnico Metodice au fost desemnati sa formeze Comisia de evaluare si 

examinare a cursantilor cursului National Master Coach (2019-2020). Cursul s-a desfasurat sub 

forma a 4 module , intre iunie 2019 si ianuarie 2020. La finalul modulului 1 (iunie 2019) cursantii 

au primit indicatile necesare pentru a-si intocmi lucarea finala obligatorie, pe care aveau sa o 

sustina in cadrul modulului 4 (ianuarie 2020). Astfel cursantii au putut sa opteze pentru 

alegerea unei teme de studiu care trebuia sa fie alcatuita corespunzator anumitor standarde 

impuse de EHF si FRH. Lucarile celor 27 de candidati inscrisi la curs, au fost repartizate in mod 

egal pentru a fi verificate, celor 4 membrii ai comisiei Tehnico metodice. Corectarea si 

verificarea acestor lucari a fost un proces destul de lung care a necesitat o activitate labrioasa , 

pe parcursul careia membrii Comisiei au fost in permanent contact intre ei dar si cu Secretarul 

General , Cristina Varzaru , responsabila acestui proiect. Membrii comisiei stabilit criterile 

generale pentru analizarea din punct de vedere stiintific a lucarilor , astfel incat fiecare lucare sa 

fie evaluata dupa aceleasi standarde. Comisia a convenit ca  lucarile sa fie vazute de catre toti 

membrii si in cazul in care existau neclaritati in privinta unor lucari , au existat consultari si s-au 

foemulat puncte de vedere comuna , astfel incat nu a exista nicio divergenta legata de 

continutul sau modul de evaluare a vreunei lucari. Majoritatea lucarilor au fost retrimise o data 

sau de mai multe ori inapoi autorilor pentru a fi modificate sau competate conform cerintelor. 

Au exiat si lucari care au corespuns „din prima” standardelor stiintifice si modalitatii de 

redactare.  In final , lucarile tuturor candidatilor au fost acceptat sprea fi sustinute in fara 

Comisiei de evaluare , in cadrul modulului final (ianuarie 2020).  

Sustinerea lucarilor s-a desfasurat pe parcursul a 2 zile (20.21.01.2019), conditiile de 

desfasurare fiind ireprosabile , atat sala de conferinte cat si conditiile de cazare si masa fiind de 

cea mai buna calitate. Modaliatatea de desfasurare a sustinerii lucarilor a decurs deasemeni 

foarte bine , organizarea fiind una foarte buna. Cursantii au fost preenti in sala si au putut 

vedea toate prezentarile colegilor lor. Membrii comisiei au stabilit un set de cerinte referitoare 

la evaluarea acestor lucari. In principu s-a urmarit prezentarea sa fie cursiva, coerenta, sa reiasa 

in mod clar si logic, ideile principale ale studiului efectuat. Au existat si cativa candidati din 

stainatate , care si-au prezentat lucarile fie in limba engleza sau spaniola , traduse de o 

persoana din cadrul FRH. In final Comisia a declarat ca admise 25 dintre cele 27 de lucari 

prezentate. Pentru cei 2 candidati respinsi, comisia a decalarat in unanimitate ca prezentarile 

facute au avut deficente majore in continutul expus si nu au reusit sa convinga audienta ca 

stapanesc sufient de bine subiectele prezentate.  Comisia a inaintat un Raport al desfasurarii 

modulului 4.  (vezi document in anexa).  

Pentru viitoarele cursuri National Master Coach, sugeram ca dosarele candidatilor sa fie 

analizate si de catre Biroul Executiv. Atragem atentia asupra faptului ca in in aceasta sesiune, 



anumiti candidati au fost acceptati desi experienta lor profesionala ca antrenori este una 

extrem de redusa, unii dintre ei aflandu-se in primul an de antrenorat. Avand in vedere ca ei 

candideaza pentru un un titlu de maxima clasificare profesionala - „Master Coach”, 

recomandam ca pe viitor selectia sa tina cont si de anumite criterii de experienta efectiva ca 

antrenori, lundu-se in considerare atat performantele profesionale cat si nivelul la care 

antreneaza.  Deasemeni recomandam implicarea unuia dintre membrii Comisiei Tehnico 

Metodice, sa fie desamnat responsabil pentru a observa nivelul calitativ al cursurilor, cea ce 

presupune ca respectivul sa aiba asigurata prezenta la toate modulele.  Consideram oportuna 

implicarea Comisiei in acceptarea si validarea titlurilor pentru lucarile care trebuiesc alcatuite 

de cursanti. Reamintim ca in aceasta sesiune membrii comisiei au fost solicitati doar ulterior, la 

verificarea continutului lucarilor , dupa ce candidatii si-au ales temele si titlurile lucarilor.  

 

 

Bilantul activitatii din perioada octombrie 2019 – februarie 2020.  

1. Realizari :  

 Participare la sedintele subcomisilor tehnice 

 Invitarea membrilor Comisiei pentru a prezenta cate 1 tema in cadrul modulelor 

cursului National Master Coach 

 Formarea comisiei de verificare si evaluare a lucrarilor pentru cursul National 

Master Coach.  

 Initierea unui proiect de Regulament de joc pentru juniori , care cuprinde o serie 

de cerinte tehnico tactice cu carcater formativ, adaptat varstei respective. 

Subiectul a fost prezentat intr-o prima faza in cadrul subcomisilor tehnice de 

juniori (decembrie 2019, Izvorani) si urmeaza a fi reluat pe parcursul lunii 

februabire 2020 , in cadrul a 2 sedinte separate a subcomisilor de juniori 

masculin si feminin.  

2. Nerealizari :  

 ROF , Art 14, punctul k) : „stabileste criterile si profilul antrenorilor loturilor 

nationale de cadeti, juniori, tineret si seniori”. 

 ROF , Art 14, punctul g) : „ elaboreaza criterii de selectie pentru loturile 

nationale de juniori si centrele de excelenta”. 

 ROF , Art 14 , punctul j) : „ Propune spre aprobare Consiliului de Administratie 

colectivele tehnice ale loturilor cadeti , juniori , tineret si seniori”.  

Consideram ca aceasta prevedere este neclara si nu exprima concret rolul si 

sarcinile efective ale Biroului executiv. In momentul de fata, Biroul executiv, 

primeste adrese de la antrenorii federali, privind anumite decizii luate de Biroul 

Tehnic al FRH sau in cadrul subcomisilor Tehnice, adrese la care membrii 

comisiei au raspuns de fiecare data ca „au luat nota de informatile primite” 



doar ca aceste decizii nu apartin Biroului executiv. In lipsa unor clarificari legate 

de procedura exacta a nominalizarii colectivelor  tehnice pentru echipele 

nationale , in lipsa unor criterii necesare pentru antrenorii nominalizati , 

consideram ca rolul Biroului executiv in asumarea unor decizii de acest fel , este 

inutila si nerelavanta.   

 Clarificari privind componenta subcomisilor tehnice si a dreptului la vot.  

 ROF , Art 14 , punctul l) : „asigura elaborarea normelor de organizare si 

desfasurare ale cursurilor de perfectionare, ale planurilor tematice si ale altor 

matriale didactice necesare, prin Comisia Metodica” .  

La acest capitol Biroul executiv , a fost consultat in privinta tematici anumitor 

cursuri si a lectorilor invitati. Este totusi neclar si in acest caz, daca rolul Biroului 

este unul consultativ sau decizional.  

 

 ROF , Art 14, punctul m) : „stabileste componenta comisiei care impreuna cu specialistii 

MTS si MEN , sa participe la elaborarea tematicilor pentru examenele de promovare a 

antrenorilor” .   

 ROF, Art 14, punctul n) : „propune spre aprobare Consiliului de Administratie reguli de 

atestare periodica a antrenorilor din competitile interne”.  

 Toate punctele prevazute la Art 16 (Atributile Subcomisiei de cercetare Stintifica). Sunt 

prevazute 10 puncte (a ...j) care in opinia membrilor Biroului executiv, sunt atributii de 

importnta majora pentru strategia handbalului , ele nu pot fi realizate decat printr-o 

munca conjugata , la care sa participe in mod special personalul anagajat al FRH , 

antrenorii federali , directorul tehnic desigur in colaborare cu mambrii Biroului executiv, 

in masura timpului disponibil al acestora.  

 

 

 

Concluzii :  

 

Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Tehnico Matodice , ofera o paleta foarte 

larga de atributii dar multe dintre acestea nu au putut sa fie puse in aplicare, pt depasesc 

posibilitatile de timp si de implicare directa a membrilor sai.  

 

Facem precizarea ca in opinia membrilor Comisiei , toate aceste Atributii acordate prin ROF , 

depasesc posibilitatile pratice ale membrilor Comisiei, care dispun de un timp limitat dedicat 

indeplinirii acestora , intrucat fiecare sunt implicati in activitatile didactice sau de club.  

 



Consideram ca cea mai mare parte a acestor atributii ar trebui sa revina Directorului Tehnic al 

FRH , persoana care sa-si dedice tot timpul acestor probleme. 

 

Articolul 14. Atribuțiuni  

Comisia tehnico-metodică are atribuțiunile prevăzute în Regulamentul de Organizare și funcționare al 

F.R.H.. În plus, biroul executiv are următoarele atribuțiuni: 

a) organizează anual studii și cercetări orientate spre problemele majore ale handbalului, în scopul 

îmbunătățirii permanente a acestei activități;  neindeplinit  

b) stabilește teme de analiză și cercetare pentru antrenorii de loturi naționale și celorlalți specialiști 

implicați în activitatea handbalistică; neindeplinit 

c) propune teme de analiză pentru universitățile de profil aflate în colaborare cu Federația Română 

de Handbal; neindeplinit 

d) transmite propuneri și orientări metodice cu privire la pregătirea fizică, tehnico-tactică, 

psihologică a sportivilor și a echipelor pentru diferite perioade ale anului competițional și în 

funcție de particularitățile de vârstă; neindeplinit 

e) stabilește principiile de joc pe diferite categorii de vârstă; tema in curs de discutie cu antrenorii 

din Subcomisile tehnice.  

f) organizează împreună cu antrenorii loturilor reprezentative, acțiunile de selecție ale sportivilor de 

perspectivă, în funcție de particularitățile de vârstă; neindeplinit  

g) elaborează criterii de selecție pentru loturile naționale de juniori, centrele naționale; neindeplinit  

h) supraveghează, îndrumă și analizează activitatea antrenorilor de loturi naționale; neindeplinit  

i) stabilește legătura cu antrenorii sportivilor de lot național și poate recomanda anumite modalități, 

programe cu caracter tehnic, tactic sau fizic, menite să susțină pregătirea sportivilor componenți 

ai loturilor naționale; neindeplinit  

j) propune spre aprobare Consiliului de Administrație colectivele tehnice ale loturilor naționale de 

cadeți, juniori și tineret; proceduri formale , atributie neclara 

k) stabilește criteriile și profilul antrenorilor loturilor naționale de cadeți, juniori și tineret; 

neindeplinit  

l) asigură elaborarea normelor de organizare și funcționare ale cursurilor de perfecționare, ale 

planurilor tematice și ale altor materiale didactice necesare prin Comisia Metodică; neindeplinit  

m) stabilește componența comisiei care împreună cu specialiștii M.T.S. și M.E.N. să participe la 

elaborarea tematicilor pentru examenele de promovare a antrenorilor; neideplinit  

n) propune spre aprobare Consiliului de Administrație reguli de atestare periodică a antrenorilor din 

competițiile interne; neideplinit  

o) asigura, în colaborare cu Comisia de Arbitrii a F.R.H., instruirea unitară și linia de arbitraj în 

competițiile interne, la nivelul antrenorilor; neindeplinit  

p) îndrumă și supraveghează practicarea jocului de handbal de către copii, cadeți și juniori, 

întocmind instrucțiuni necesare pentru antrenamente și echipe; neideplinit  

q) Stabilește modelul de întocmire a Rapoartelor de Analiză a activității și participării la competiții a 

loturilor naționale. Neideplinit  

 

 

Presedinte Comisie Tehnico Metodica 

Vlad Caba.                                                                                                             11.02.2020. 

 



 



Catre: Federatia Romana de Handbal  
  Adunarea Generala a FRH 
 
De la: Comisia de Apel 

 
Ref la: Sedinta Adunarii Generale Ordinare din data de 10.04.2020 
 

RAPORTUL DE ACTIVITATE al COMISIEI DE APEL pentru perioada 
NOIEMBRIE 2019-FEBRUARIE 2020 

 
Stimati domni/doamne,  
 
Va aducem la cunostinta ca in perioada Noiembrie 2019 – Februarie 2020 s-au 
inregistrat pe rolul Comisiei de Apel, un numar de 23 dosare (apeluri) solutionate 
si 4 dosare (apeluri) in curs de solutionare. 
 

Nr.                    Dosare analizate Solutia 

 

1. 
 

Dosarul nr. 1/A/2019  
Draganescu Remus v. Hotararea nr. 12 a CCD 

S-a pronuntat decizia. 

2. Dosarul nr. 2/A/2019 
CSA Steaua Bucuresti v. Hotararea nr. 3 a CCD (in 
contradictoriu cu Mazilu Viorel) 

S-a pronuntat decizia. 
 

3. Dosarul nr. 3/A/2019 
CSA Steaua Bucuresti v. Hotararea nr. 442 a C. 
Memorii (in contradictoriu cu Mazilu Viorel) 

S-a pronuntat decizia. 

4. Dosarul nr. 4/A/2019 
CS U din Targoviste v. Hotararea nr. 429 a C. 
Memorii (in contradictoriu cu Micu Alexandra) 

S-a pronuntat decizia. 
 

5. Dosarul nr. 5/A/2019 
HC Zalau v. Hotararea nr. 12 a CCD 

S-a pronuntat decizia. 
 

6. Dosarul nr. 6/A/2019 
CSM Tirgu Mures v. Hotararea nr. 454 a C. 
Memorii ( in contradictoriu cu Popovici Cristina) 

S-a pronuntat decizia. 

7. Dosarul nr. 7/A/2019 
CS Minaur Baia Mare v. Hotararea nr. 444 a C. 
Memorii (in contradictoriu cu Popescu Andrei) 

S-a pronuntat decizia. 

8. Dosarul nr. 8/A/2019 
CS Minaur Baia Mare v. Hotararea nr. 445 a C. 
Memorii ( in contradictoriu cu Popescu Luciana) 

S-a pronuntat decizia. 

9.  Dosarul nr. 9/A/2019 
CS Minaur Baia Mare v. Hotararea nr. 457 a C. 
Memorii (in contradictoriu cu Pop Yuri) 

S-a pronuntat decizia. 



10. Dosarul nr. 10/A/2019 
CSM Bucuresti v. Hotararea nr. 447 a C. Memorii 
(in contradictoiu cu HC Zalau) 

S-a pronuntat decizia. 
 

11. Dosarul nr. 11/A/2019 
CS Universitatea Cluj v. Hotararea nr. 433 a C. 
Memorii (in contradictoriu cu Canta Antonia) 

S-a pronuntat decizia. 
 

12. Dosarul nr. 12/A/2019 
CS Universitatea Cluj v. Hotararea nr. 424 a C. 
Memorii (in contradictoriu cu Munteanu Ionica) 

S-a pronuntat decizia. 

13. Dosarul nr. 13/A/2019 
HC Dinamo Bucuresti v. Hotararea nr. 1 a CCD (in 
contradictoriu cu Gijulete Anamaria) 

S-a pronuntat decizia. 
 

14. Dosarul nr. 14/A/2019 
HC Dinamo Bucuresti v. Hotararea nr. 453 a C. 
Memorii (in contradictoriu cu Codrea Gerogiana) 

S-a pronuntat decizia. 
 

15. Dosarul nr. 15/A/2019 
CS Minaur Baia Mare v. Hotararea nr. 460 a C. 
Memorii (in contradictoriu cu Stefan Leonard) 

S-a pronuntat decizia. 

16. Dosarul nr. 16/A/2019 
AHC Dunarea Calarasi 2014 v. Hotararea nr. 436 a 
C. Memorii (in contradictoriu cu Vartic Victor) 

S-a pronuntat decizia. 

17. Dosarul nr. 17/A/2019  
AHC Dunarea Calarasi 2014 v. Hotararea nr. 451 a 
C. Memorii (in contradictoriu cu Pejovic Zarko) 

S-a pronuntat decizia. 

18. Dosarul nr. 18/A/2019 
AHC Dunarea Calarasi 2014 v. Hotararea nr. 458 a 
C. Memorii (in contradictoriu cu Ostroushko 
Vladyslav) 

S-a pronuntat decizia. 

19. Dosarul nr. 19/A/2019 
CSA Steaua Bucuresti v. Hotararea nr. 448 a C. 
Memorii (in contradictoriu cu Kedzo Nikola) 

In curs de solutionare. 
 

20. Dosarul nr. 20/A/2019  
CSM Corona Brasov v. Hotararea nr. 1 a CCD 

S-a pronuntat decizia. 

21. Dosarul nr. 21/A/2019 
CSM Corona Brasov v. Hotararea nr. 12 a CCD 
 

S-a pronuntat decizia. 
 

22. Dosarul nr. 22/A/2020 
SCM Gloria Buzau v. Hotararea nr.  462/25.11.2019 
a Comisiei de Memorii, (in contradictoriu 
Vinyukova Natalia) 

S-a pronuntat decizia. 

 
 

 
 

 
 
 



 
23. 

 
Dosarul 23/A/2020 
Goran Ionela Victoria v. Hotararea nr. 
461/11.11.2019 a Comisiei de Memorii, (in 
contradictoriu cu CS Magura Cisnadie) 

 
S-a pronuntat decizia. 
 

24. Dosar 24/A/2020 
CS Rapid Bucuresti v. Hotararea nr.  
466/06.12.2019 a Comisiei de Memorii, (in 
contradictoriu cu sportiva Abbara Iuliana) 

In curs de solutionare. 
 

25. Dosar 25/A/2020 
AHCM Slobozia v. Hotararea nr. 465/27.11.2019 a 
Comisiei de Memorii, (in contradictoriu cu 
sportiva Balaceanu Stefania) 

S-a pronuntat decizia. 

26. Dosar 26/A/2020 
AHCM Slobozia v. Hotararea nr. 468/06.01.2020 a 
Comisiei de Memorii, (in contradictoriu cu 
sportiva Gajic (Savko) Natasa) 

In curs de solutionare. 
 

27. Dosar 27/A/2020 
SCM Timisoara v. Hotararea nr. 471/17.01.2020 a 
Comisiei de Memorii, (in contradictoriu cu 
sportivul Campan Flavius Alwin) 

In curs de solutionare. 
 

 
Comisia de Apel prin Secretar Mitrita Daniel Mihai 

 

            
            
            
      

        



Catre: Federatia Romana de Handbal  
  Adunarea Generala a FRH 
 
De la: Comisia de Solutionare a Memoriilor 

 
Ref la: Sedinta Adunarii Generale Ordinare din data de 10.04.2020 
 

RAPORTUL DE ACTIVITATE al COMISIEI DE SOLUTIONARE A 
MEMORIILOR pentru perioada IULIE 2019-FEBRUARIE 2020 

 
Stimati domni/doamne,  
 
Va aducem la cunostinta ca in perioada Iulie 2019 – Februarie 2020 s-au inregistrat 
pe rolul Comisiei de Solutionare a Memoriilor, un numar de 45 dosare (memorii) 
solutionate si 2 dosare (memorii) in curs de solutionare. 
 

Nr.                    Dosare analizate Solutia 

 

1. 
 

427/2019 Gijulete Anamaria v. HC Dinamo 
Bucuresti 

S-a pronuntat hotararea. 

2. 428/2019 Hotea Camelia v. ASC Corona 2010 
Brasov 

S-a pronuntat hotararea. 
 

3. 429/2019 Micu Alexandra Mihaela v. CS 
Universitateadin Targoviste 

S-a pronuntat hotararea. 

4. 430/2019 Popovici Elena Cristina Sorina v. SCM 
Targu Mures 

S-a pronuntat hotararea. 
 

5. 431/2019 Verde Narcisa v. HC Dinamo Bucuresti S-a pronuntat hotararea. 
 

6. 432/2019 Tabarcea Roxana v. SCM Gloria Buzau 
 

S-a pronuntat hotararea. 

7. 433/2019 Canta Antonia v. CS Universitatea Cluj 
 

S-a pronuntat hotararea. 

8. 434/2019 Tanasie Ana Maria v. SCM Craiova 
 

S-a pronuntat hotararea. 

9. 435/2019 Hotea Camelia v. ASC Corona 2010 
Brasov 

S-a pronuntat hotararea. 

10. 436/2019 Vartic Victor v. AHC Dunarea Calarasi 
2014 

S-a pronuntat hotararea. 
 

11. 437/2019 Dragnea Isabela v. CSM Bucuresti S-a pronuntat hotararea. 
 

12. 438/2019 Cozma Cosmina Lia v. SCM Targu 
Mures 

S-a pronuntat hotararea. 
 



13. 439/2019 Ionescu Alexandru v. CSU Universitar 
din Suceava 

S-a pronuntat hotararea. 
 

14. 440/2019 Pantea Madalina Teodora v. CSU Oradea S-a pronuntat hotararea. 
 

15. 441/2019 Lazar Dan Andrei v. CSM Bucuresti 
 

S-a pronuntat hotararea. 

16. 442/2019 Mazilu Viorel v. CSA Steaua Bucuresti 
 

S-a pronuntat hotararea. 

17. 443/2019 Tiron Bianca Elena v. ASC Corona 2010 
Brasov 

S-a pronuntat hotararea. 

18. 444/2019 Popescu Andrei Mihai v. CS Minaur Baia 
Mare 

S-a pronuntat hotararea. 

19. 445/2019 Popescu Luciana Andreea v. CS Minaur 
Baia Mare  

S-a pronuntat hotararea. 
 

20. 446/2019 Milos Dragas v. SCM Timisoara 
 

S-a pronuntat hotararea 

21. 447/2019 HC Zalau v. CSM Bucuresti 
 

S-a pronuntat hotararea 
 

22. 448/2019 Kedzo Nikola v. CSA Steaua Bucuresti 
 

S-a pronuntat hotararea. 

23. 449/2019 Vujadinovic Predrag v. CS Minaur Baia 
Mare 

S-a pronuntat hotararea 
 

24. 450/2019 Shteriova Marija v. CS Minaur Baia Mare S-a pronuntat hotararea 
 

25. 451/2019 Pejovic Zarko v. AHC Dunarea Calarasi 
2014 

S-a pronuntat hotararea. 

26. 452/2019 Fotonea Raul v. CS Minaur Baia Mare S-a pronuntat hotararea 
 

27. 453/2019 Codrea Georgiana Liliana v. HC Dinamo 
Bucuresti 

S-a pronuntat hotararea 
 

28. 454/2019 Popovici Elena Cristina v. CSM Tirgu 
Mures 

S-a pronuntat hotararea 
 

29. 456/2019 Adzic Alexandar v. AHC Dobrogea Sud 
Constanta 

S-a pronuntat hotararea. 

30. 457/2019 Pop Yuriy v. CS Minaur Baia Mare S-a pronuntat hotararea. 
 

31. 459/2019 Mocanu Marius Iulian v. AHC Dobrogea 
Sud Constanta 

S-a pronuntat hotararea. 
 

32. 458/2019 Ostroushko Vladyslav v. AHC Dunarea 
Calarasi 2014 

S-a pronuntat hotararea. 
 

33. 460/2019 Stefan Leonard v. CS Minaur Baia Mare S-a pronuntat hotararea. 
 



34. 461/2019 Goran Ionela Victoria v. CS Magura 
Cisnadie 

S-a pronuntat hotararea. 

35. 462/2019 Vinyukova Natalia v. SCM Gloria Buzau S-a pronuntat hotararea. 

36. 463/2019 Popeanu Paula Georgiana v. CSM Tirgu 
Mures 

S-a pronuntat hotararea. 
 

37. 465/2019 Balaceanu Stefania v. AHCM Slobozia S-a pronuntat hotararea. 

38. 464/2019 Joita Daniela Gabriela v. HC Dinamo 
Bucuresti 

S-a pronuntat hotararea. 

39. 466/2019 Abbara Iuliana v. CS Rapid Bucuresti 
 

S-a pronuntat hotararea. 

40. 467/2019 LPS Viitorul Pitesti v. CSM Bucuresti S-a pronuntat hotararea. 
 

41. 468/2019 AHCM Slobozia v. Gajic (Savko) Natasa S-a pronuntat hotararea. 
 

42. 469/2019 Milos Dragas v. SCM Timisoara 
 

S-a pronuntat hotararea. 
 

43. 470/2019 Pribanic Antonio v. SCM Timisoara 
 

S-a pronuntat hotararea. 

44. 471/2020 Campan Flavius Alwin v. SCM 
Timisoara 

S-a pronuntat hotararea. 

45. 472/2020 Prescura Andreea Loredana v. CSM 
Galati 

S-a pronuntat hotararea. 
 

46. 473/2020 Nemanja Mladenovic v. AHC Dobrogea 
Sud Constanta 

In curs de solutionare. 
 

47.  474/2020 Danulet Marius v. CS Dacia Mioveni 
2012 

In curs de solutionare. 

 
Comisia de Memorii prin Presedinte Gherman Marcelina 
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RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII 

COMISIEI CENTRALE DE ARBITRI A FEDERATIEI 

ROMÂNE DE HANDBAL IN PERIOADA  

 IUNIE 2019 – FEBRUARIE 2020 
 

 

In cadrul Federației Române de Handbal, Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) 

organizeaza, indruma si controleaza, cu consecventa, intreaga activitate de arbitraj din 

domeniul handbalul romanesc. 

CCA considera ca obiectivul fundamental al activitatii sale este asigurarea desfășurării 

optime a tuturor jocurilor de handbal organizate în România, în conformitate cu Regulamentul 

jocului de Handbal elaborat de I.H.F. 
 

Obiectivul fundamental se realizeaza prin asigurarea pregatirii teoretice, fizice si practice a 

arbitrilor, astfel incat, acestia sa poata asigura desfășurărea regulamentara a jocurilor de handbal, 

la toate categoriile competitionale organizate de catre F.R. Handbal, în conformitate cu 

Regulamentul jocului de handbal elaborat de I.H.F. 
 

In anul competitional 2019 – 2020, Comisia Centrala a Arbitrilor a F.R. Handbal a fost 

condusa de Presedinte (Vasile PAVEL - fost arbitru E.H.F) si avand in componenta pe Jan 

MATEESCU, Valter DANCESCU, Nicolae POPA si Horatiu Cristian BELU. 

 

In lunile Iunie si Iulie 2019 activitatea de baza a CCA a fost reprezentata de asigurarea 

participarii unor cupluri de arbitri de valoare la turneele finale ale Campionatelor Nationale de 

Juniori I, II, III, IV si MiniHandbal si a turneelor de baraj pentru promovarea in Liga Nationala 

masculina si feminina. Toate Turneele finale de juniori (Valoare si Speranta) s-au incheiat fara ca 

echipele sa acuze probleme de arbitraj si fara ca arbitrii se influenteze ierarhiile finale iar in urma 

turneelor de baraj au eamas in liga si promovat in liga echipele care au dovedit cea mai buna forma 

sportiva la turneele de baraj. 

 

Ca in fiecare an, in luna August s-a organizat Consfatuirea Nationala de Vara a Arbitrilor 

(la Cheile Gradistei), pentru care membrii comisiei au tradus si pregatit o serie de materiale 

teoretice si video, au fost prerzentate tuturor arbitrilor participanti, pentru insusire si analiza. 

Materialele prezentate au avut un caracter interactiv si au dorit sa genereze o participare activa cu 

discutii constructive si exprimarea parerilor personale. In plus la Consfatuire au fost prezentate de 

cupluri care au participat la ultimul curs EHF (Serdiuc/Sirbu) si cursul IHF pentru pregatirea CM 

din Japonia (Nastase/Stancu) noutati privind interpretarea regulamentului si unele decizii in 

situatii speciale. 

 

Durata consfatuirii, 2 si ½  zile, consideram ca este cea optima pentru a putea aborda si 

dezbate toate punctele necesare, pentru cresterea valorii arbitrajelor,  pentru a pregati si sustine 
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examenul teoretic si fizic si a petrece mai mult timp impreuna, pentru ca arbitrii tineri sa 

beneficieze de experienta celorlalti si sa se formeze in spiritul regulamentelor si cu respect fata de 

oficialii F.R.Handbal, cluburi, antrenori si jucatori. 

 

La Consfatuire au participat peste 100 de arbitri din toată țara, care au adresat întrebări 

lectorilor, au dialogat între ei și s-au pregătit, însușindu-și recomandările de aplicare a 

prevederilor regulamentare pentru sezonul 2018-2019. 
 

Consfatuirea de vara a avut o parte comuna cu CCOD, astfel incat atat arbitrii cat 

si observatorii sa beneficieze impreuna de noile linii directoare ale IHF, de materialele 

video pregatite pentru sezonul ce urmeaza de EHF, de analiza si interpretarea comuna a 

fazelor petrecute in campionatele precedente.                                     

 

Comisia Centrală de Arbitri a insistat asupra criteriilor corecte de interpretare a situațiilor 

de joc, asupra cooperării regulamentare între arbitri și observatori, pe de o parte și arbitri 

reprezentanții echipelor și, pe de altă parte, în vederea desfășurării optime a jocurilor de handbal. 
 

Ca si in anii precedenti lotul national de arbitri nu a fost structurat pe grupe valorice (A, B 

si Perspectiva), care sa fie facute cunoscut ci s-a format un Lot Divizionar compus din toti arbitrii 

propusi de Comisiile Judetene sa conduca jocuri la acest nivel si pe care actuala comisie ii 

considera apti ca valoare sa conduca jocuri in Liga Nationala, Divizia A si Juniori. 
 

Aceasta situatie a fost generata de lipsa posibilitatilor de observare si evaluare a unor 

arbitrii tineri, sistemul competitional, fara turnee stagionale, nedand posibilitatea membrilor 

CCA de a observa, evalua si indruma indeaproape multi arbitrii tineri.  Datorita programului 

competitional, deselor schimbari de date si ore de desfasurare a jocurilor, informam membrii 

afiliati ai F.R. Handbal ca de multe ori nominalizarile si delegarile pentru jocuri se fac dupa 

numele arbitrilor si disponibilitatea de timp a acestora si mai putin dupa o valoare in arbitraj 

dovedita, evaluata si cvasi-unanim recunoscuta. 

 

CCA a solicitat sprijinul conducerii F.R. Handbal pentru organizarea a 2 cursuri zonale 

pentru arbitrii tineri si foarte tineri, in vederea formarii corecte a arbitrilor tineri, dar aceasta 

solicitare  nu s-a materializat. Ramane ca o dorinta neimplinita, ca un minus in activitatea 

noastra ca o revenire cu propunerea pentru acest an.  

 

Activitatea curenta a CCA este reprezentata de sedintele spatamanale (in fiecare zi de 

Luni) de la sediul F.R.Handbal, in care se face analiza arbitrajelor etapei precedente si si se fac 

nominalizarile de arbitri pentru jocurile din programul saptamanal in curs. Astfel in medie se fac 

nominalizari pentru 150 – 180 de jocuri sapatamanl, dar au existat si saptamani cand au fost si/sau 

aproape 300 de jocuri. 

Au existat si intalniri, de urgenta, cand CCA a trebuit sa solutioneze probleme stringente aparute si a 

caror rezolvare impunea o astfel de intalnire, precum si discutii telefonice pentru solutionarea unor 

probleme urgente (modificari de delegari, delegari de urgenta etc. 
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 Toata aceasta activitate a fost sustinuta, in sezonul competitional 2019 - 2020, cu un numar de 

180 - 190 de cupluri de arbitri, lot aproximativ egal numeric cu cel din sezonul 2018 – 2019 cand 

au fost fost delegate un numar 182 de cupluri de arbitri, lucru destul de ingrijorator care a fost 

semnalat in dese randuri catre conducerea FR Handbal. Pentru a contrabalansa aceasta tendinta 

CCA, cu aprobarea CA al F.R. Handbal a delegat si arbitri care dupa impliniriea varstei legale de 

retragere au dorit sa mai continue aceasta activitate, in special la jocuri de juniori, dar cu 

promovarea testelor teoretic si fizic si arbitri care au implinit 16 ani si care au dovedit aptitudini 

pentru arbitrajul de handbal, desi aceste nominalizari la jocuri au nemultumit unii antrenori, 

cateodata pe buna dreptate si mass-media sau publicul spectator care considera ca un arbitru tanar 

de 16 – 18 ani ar putea sa influenteze cu buna stiinta un joc al unei echipe. 

 

CCA a fost sesizată de mai multe ori în privința unor arbitraje care au generat 

nemulțumiri. Pentru a răspunde acestora, au fost vizionate și analizate înregistrările video ale 

jocurilor respective, coroborate cu rapoartele de observare la jocurile cu Observatori delegati la 

joc sau prezenti intamplator in sala si cu declaratii ale unor martori, prezenti la joc fiind 

elaborate concluzii și emise decizii în conformitate cu cele constatate. Trebuie mentionat ca si la 

unele jocuri de juniori arbitrajele unor cupluri au genersat nemultumiri ale echipelor, dar fara 

probe video este aproape imposibil de a stabili adevarul. In multe cazuri probele video au dat 

dreptate arbitrilor si au relevat o slaba cunoastere a regulamentului de catre reclamanti. 

 

Astfel  s-au dedicat eforturi considerabile și timp consistent pentru a răspunde 

solicitanților și pentru a înainta propuneri către alte comisii ale F.R.Handbal. 

Am constatat, in acelas timp, si o schimbare a modului de perceptie al unui arbitraj, dupa ce 

unele echipe au vizionat inregistarile video ale unor jocuri transmise la TV si au audiat 

comentariile facute pe post, in timpul jocurilor sau au citit in presa considerentele ziaristilor 

asupra jocurilor respective. 

 

 In luarea deciziilor, CCA nu a fost influentata, nici de numele arbitrilor implicati, de 

numele cluburilor implicate, apartenenta unor oficiali ai cluburilor la Consiliul de 

Administratie al F.R. Handbal, de felul comentarilor crainicilor sau ziaristilor, ci a facut 

evaluari proprii si a luat decizii in consecinta. 
 

 In analiza video a jocurilor CCA a fost sprijinita de comisia de vizionare, nou creata, care, 

cu exigenta, a analizat si decis calificativul arbitrajului.  

 

Pentru calitatea deficitara a arbitrajelor au fost sanctionate cu reținere de la delegări,  

avertisment sau chiar cu propunere de suspendare catre Comisia Centrala de Disciplina, mai multe 

cupluri de arbitri de la toate nivelurile.  

 

Atunci cand, indiferent de numele si valoarea arbitrilor s-a constatat ca la mai multe jocuri 

consecutive arbitrajul acestora nu se ridica la nivelul cerintelor CCA, cuplurile respective au fost 

invitate la sedinta CCA pentru o discutie cu membrii CCA cautandu-se remedierea problemelor 

aparute si rezolvarea situatiilor deosebite. 
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Pe de altă parte, au fost semnalate Comisiei de Disciplină situații în care arbitrii delegați la 

jocuri au fost insultați, amenintati, agresați verbal sau chiar bruscați, fie la locul desfășurării 

jocurilor, in special la jocurile de juniori unde nu exista un sprijin real la masa oficiala, fie pe 

drum, dupa plecarea de la locul desfasurarii jocului. In perioada analizata se constata o implicare 

tot mai mare, de multe ori la sugestia antrenorilor, a parintilor spectatori la jocuri, care devin 

violenti, de cele mai multe ori numai verbal, dar consideram ca acest lucru este un pericol 

deoarece in viitor violenta verbala se poate transforma si in violenta fizica.  

  

CCA supune discutiei F.R.Handbal modul de sanctionare a arbitrilor (care sunt persoane 

publice si deci ar trebui aparati, in activitatea lor, deoarece, dupa o eventuala suspendare, la 

reluarea activitatii sunt cel putin priviti cu neincredere atat de catre cluburi cat mai ales sunt vizati 

de galerii) astfel incat cei care gresesc sa fie sanctionati, dar sanctionarea sa nu fie publica, 

deoarece apare ca o condamnare ci, sanctionarea, pentru fapte legate exclusiv de greseli de 

arbitraj, ar trebui sa fie adusa la cunostinta numai celor sanctionati si nu facuta public, pe portalul 

FRH sau chiar in presa, la fel cum procedeaza IHF, EHF, UEFA si cvasitotalitatea tarilor in care 

se practica un handbal avansat. Sanctionarea arbitrilor, pentru greseli de arbitraj, ar trebui sa fie 

facuta (inclusiv pentru perioade mai lungi) in orice caz, fara ca sanctiunea sa fie facuta publica pe 

portalul FRH sau in mass-media. Prin modalitatea actuala de sanctionarea a arbitrilor nu se 

realizeaza decat satisfacerea dorintei de revansa a cluburilor, presei scrise si audio-video. 

In acelasi timp CCA propune modificare regulamentelor astfel incat un arbitru sau un 

cuplu impotriva caruia s-a facut un memoriu sa poata arbitra pana la solutionarea definitiva a 

cazului de catre comisia de vizionare, CCA si CCD. Nu este normal ca un arbitru sa fie retinut de 

la delegari in baza unei reclamatii, de foarte multe ori, daca nu chiar de cele mai multe ori 

fanteziste” a unui antreor, oficial de echipa sau echipe care a inregistrat un rezultat nefavorabil. 

 

In ultimii ani se constata o reducere numerica, in primul rand a lotului national de 

arbitri, reducere care afecteaza si nivelul valoric si care se datoreaza fenomenelor sociale care 

au loc in Romania. Exceptand arbitrii care ies din sistem “la limita de varsta” exista si foarte 

multi arbitri care emigreaza, renunta la activitate datorita cerintelor mult mai mari pe care le au 

de la serviciu sau sunt descurajati de presiunile si chiar abuzurile la care sunt supusi de unii 

oameni din handbal care raman nesanctionati pentru ceea ce fac. 

 

In perioada analizata arbitrii s-au confruntat cu marea problema a modalitatii de incasare a 

baremurilor. In timp ce marea majoritate a cluburilor au considerat corecta plata drepturilor 

banesti ale arbitrilor pe baza delegatiei/chitanta emisa de AJH/AMHB, unele cluburi au solicitat 

si incheierea de contracte suplimentare pentru plata acestor drepturi in timp ce alte cluburi au 

ramas inchistate in creatie si au acceptat plata drepturilor arbitrilor numai pe baza de factura. In 

plus chiar si atunci cand cu mari eforturi s-a reusit nominalizarea la jocuri a unor arbitri care au 

emis factura cluburile tot au fost nemultumite datorita distantei mai mari de la care au venit 

arbitrii. 
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CCA isi doreste o colaborare mai strânsă cu Comisia Centrala de Competitii (CCC), 

deoarece intampinam greutati pentru ca nu stim cu 7 - 10 zile inainte (si nici macar in ziua de 

Luni a saptamanii pentru care facem nominalizarile de arbitri pentru jocuri) data exacta, ora si 

locul (sala) de desfasurare a jocului, apar jocuri care din interese mult prea obscure se muta in 

timpul saptamanii, fara ca nimeni sa aibe in vedere ca arbitrii nu sunt profesionisti ci trebuie sa 

se invoiasca de la serviciu sau de la facultate (uneori chiar sa fuga sau sa se invoiasca de la bec), 

ingreunand activitatea membrilor CCA care, facand eforturi mari, trebuie sa dea uneori si 20 de 

telefoane pentru a gasi un cuplu de arbitri care sa arbitreze un joc, de exemplu intr-o zi de Luni, 

Marti, Miercuri, Joi sau Vineri la orele 11:00, la peste 150 de Km de orasul de domiciliu. 

Rugam CCC ca impreuna cu Departamentul Tehnic sa nu mai programeze etape 

intermediare (in timpul saptamanii) si sa nu mai aprobe modificarea jocurilor din week-end in 

timpul saptamanii, avand in vedere ca arbitrii nu sunt profesionisti, sau pentru orice joc 

programat initial in week-end si mutat in zilele lucratoare echipele care au solicitat 

reprogramarea, precum si cea care a fost de acord cu mutarea jocului in zilele cele doua echipe 

sa plateasca o taxa catre FR Handbal si barem dublu arbitrilor pentru a incerca sa oprim aceasta 

practica. Mentionam ca atunci cand s-a propus si aprobat la J2 si J3 sistemul cu etape 

saptamanale s-a adus ca argument regularitatea saptamanala, in week-end a a campionatului 

national. 

 

Având în vedere echilibrul din Liga Națională și investițiile considerabile făcute de 

cluburile din Liga Națională, presiunea asupra arbitrilor și exigența aprecierii prestațiilor acestora 

au crescut semnificativ. Marea majoritate a arbitrajelor nu a creat probleme dar au existat si 

jocuri la care arbitrajul a fost sub nivelul cerintelor si chiar a valorii anterioare, dovedite a 

cuplurilor. 

La multe jocuri au fost delegate cupluri de arbitri tineri, inclusiv la unele jocuri de la 

nivelul Ligii Naționale foarte echilibrate, cupluri care au primit încrederea și susținerea membrilor 

CCA, în vederea promovării. Aceste cupluri vor fi nominalizate in sezoanele urmatoare la tot mai 

multe jocuri si cu grad de dificultate tot mai crescut. 

Si in continuare vor fi promovați și arbitri de perspectivă, astfel încât valoarea 

arbitrajului românesc să crească, pe baze solide, inclusiv cu sprijinul arbitrilor internaționali 

de handbal. 

In acest an competitional CCA a nominalizat mai multe cupluri de perspectiva pe 

care le-a introdus intr-un program de mentorat. Aceste cupluri au fost urmarite si indrumate 

si constatarea generala a fost ca au prins curaj, ca sunt interesate sa adopte linia actuala de 

arbitraj si ca se va putea conta pe ele si in viitor. 

CCA isi propune ca pe viitor sa instituie un program de mentorat, pentru arbitrii tineri 

si foarte tineri si un program de tuturat pentru arbitrii, in jurul varstei de 30 de ani si care au 

inca nevoie de indrumare si sustinere. 
 

In ceea ce priveste activitatea arbitrilor romani pe plan extern, putem afirma ca aceasta 

continua cu succes, anul acesta putand fi considerat anul arbitrajului feminin. Astfel cuplul 

Nastase/Stancu a arbitrat la CE Masculin de tineret si la CM Feminin din Japonia si, impreuna 
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cu Florescu/Stoia arbitreaza in mod curent “Liga Campionilor”. Si cuplurile masculine s-au 

evidentiat fiind nominalizate la jocuri grele in Cupele Europene (dar mai putin in Liga 

Campionilor)si la Calificarile pentru Campionatele Europene. In orice caz CCA isi doreste 

foarte mult ca, foarte repede, cel putin un cuplu de arbitri sa fie cooptat in programul IHF, 

Romania resimtind acut lipsa unui cuplu masculin la IHF 

 

La sfarsitul anului 2019 s-a organizat si desfasurat si examenul de selectie pentru arbitrii 

tineri care au dorit sa fie inscrisi in Programul Arbitru Tanar EHF si apoi pentru Arbitrii Candidati 

Continentali. Consideram ca a fost cel mai transparent si corect examen organizat pana acum. Ne 

propunem ca si in anii viitori sa aplicam aceleasi proceduri astfel incat Romania (respectand 

conditiile de varsta si valoare, sa poata duce spre IHF 2 cupluri masculine, pentru a ocupa locurile 

de arbitri IHF disponibile la IHF pentru Romania.  

 

Solicitam tuturor, conducerii F.R. Handbal, cluburilor, echipelor, antrenorilor, 

jucatorilor, sa accepte faptul că arbitraje fără greșeală nu exista si nu pot exista, sa accepte 

greselile arbitrilor asa cum accepta greselile jucatorilor (s-au pierdut titluri olimpice si mondiale 

ca urmare a unor greseli de arbitraj, sau a unor decizii bazate pe prevederi hilare ale 

regulamentelor, si cerul nu s-a prabusit) iar CCA se va strădui să reduca atât frecvența erorilor, 

cât și impactul acestora asupra rezultatelor înregistrate la jocuri.  

 

Vom continua să urmărim evoluțiile arbitrilor din Lotul Republican și candidați, pentru a 

forma un număr cât mai mare de cupluri de arbitri de elită, capabili să conducă orice joc, 

indiferent de gradul de dificultate sau locul de desfășurare, dar acest aspect implica si un sprijin 

din partea tuturor celor implicati in fenomen (antrenori, conducatori,etc.). 

 

Acest lucru cere insa timp și rabdare si nu se poate face decat în timpul competițiilor. 

Exigența este justificată de o serie de factori, dintre care cei mai importanți țin de calitatea și 

spectaculozitatea sportivă a jocurilor, cu toleranță zero pentru gesturile și atitudinile nesportive. 

Ne dorim și ne îndreptăm eforturile astfel ca toate rezultatele jocurilor să fie stabilite în mod just, 

cei mai buni să câștige, fără nicio influență din partea arbitrilor, sau cu o influenta cat mai mica si 

fara relevanta. Vom comunica prompt orice decizie în situațiile semnalate la adresa arbitrilor, 

pentru a remedia rapid orice inconvenient. 

 
 

In sezonul competitional de toamna CCA a efectuat direct prin membrii ei si/sau prin 

arbitri o serie de actiuni in beneficiul FRH (arbitraje gratis la jocuri si turnee de pregatire 

desfasurate in tara, transportul gratis al arbitrilor internationali si a Observatorilor internationali de 

la aeroport la locul de desfasurare a jocului si retur, insotire de la aeroport la hotel si apoi la sala a 

echipelor participante la competitiile internationale, oficiale sau amicale care se desfasoara in 

Romania), nicio astfel de actiune nu a fost facuta cu sprijinul CCC, CCD, CCOD sau a Colegiilor 

de antrenori. 
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Si in continuare CCA isi manifesta disponibilitatea de a se deplasa, la solicitarea F.R. 

Handbal sau a cluburilor interesate in orice locatie pentru prelucrarea regulamentului de joc, in 

vederea eliminarii oricaror instruiri gresite a jucatorilor. 

Ne manifestam disponibilitatea si pentru discutii si analize individuale cu cuplurile de 

arbitri care doresc sa-si imbunatateasca prestatiile si activitatea. 

 

Bucuresti, 10.02.2020 

 
 

 



COMISIA CENTRALA  DE DISCIPLINA A FRH 

RAPORT ACTIVITATE  

 

Pentru perioada august 2019- februarie 2020 

 
 

 

  Activitatea Comisiei Centrale de Disciplina s-a desfăşurat, din luna august 2019 

si pană în 1 februarie ac., cu îndeplinirea prevederilor Statutului Federatiei Romane de 

Handbal, si a Legii 69/2000 (Legea educaţiei fizice şi sportului) completată si 

modificată. 

 

  Comisia Centrala de Disciplina a funcţionat în urmatoarea componenţa, conform 

Statutului FRH, respectiv: 

 

Presedinte 

Dl. Juganaru Valentin Lucian 

 

Vicepresedinte 

Dl. Vicea Viorel. 

 

Membrii  

Dl. Dinca Valentin , Dl. Teodorescu Emil si Dl. Berindei Dan. 

 

In ceea ce priveste volumul de activitate al Comisiei, acesta a scazut fata de anul 

precedent, astfel cum rezulta din datele statistice. 

 Astfel, de la data la care Comisia si-a reluat activitatea, odata cu inceputul 

campionatului 2019-2020, Comisia Centrala de Disciplină a soluţionat un număr de 

215 cauze. (fata de 254 cauze in campionatul precedent) 

Din acest total, un numar 79 de cauze au fost solutionate cu avertismen, 52 au fost 

solutionate cu etape suspendare (excluzand cauzele sportivelor din Ukraina si 

cazurile Brasov)si 43 cu penalitate pecuniara.  

Suma totala in urma acestor sanctiuni este de 87900 lei. (la acest calcul nu am 

adaugat sumele modificate sau anulate de comisia de Apel a FRH) 

 

O alta raportare, avand in vedere calitatea celor sanctionati, pentru  aceeasi 

perioada este: 157 sportivi, 15 antrenori, 7 oficiali , 28 Cluburi, 8 observatori si 5 

cupluri de arbitrii. 
 

Si in aceasta perioada Comisia a functionat după principiul statuat de prevederile 

legale si statutare, al independentei fată de organele de conducere ale FRH. 

Cu referire la continutul actiunilor, ca si in anii precedenti se remarca o 

diversitate de cazuri, o escaladare a violentelor in teren, altele decat cele referitoare la 

incalcarile regulamentului jocului de handbal. Este vorba mai ales de incalcari ale eticii 

sportive de natură a aduce atingere spiritului si prestigiului jocului de handbal in 



Romania, membrii comisiei, incercand prin sanctiunile date, sa diminuieze pana la 

eliminare aceste manifestari neregulamentare.  

Un lucru ingrijorator este faptul ca, se remarca o crestere a incălcărilor 

regulamentului in randul sportivilor de varsta mica Juniori I, II, III. altele decat 

cele in legatura cu jocul, cat si violente ale publicului spectator. Ne referim la 

manifestari nesportive in relatia cu arbitrii, cat si la manifestari violente pe teren. 

 

Propuneri pentru imbunatatirea activitatii Comisiei 

 

 

-Rapoartele observatorilor si ale arbitrilor mai detaliate in ceea ce priveste faptele 

petrecute pe teren si mai putin incercarea de a le incadra disciplinar. 

 

   

Presedinte 

Dl. Juganaru Valentin Lucian 
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RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII 

COMISIEI CENTRALE DE AOBSERVATORI A 

FEDERATIEI ROMÂNE DE HANDBAL IN PERIOADA  

AUGUST 2019 – IANUARIE 2020 
 

 

Comisia Centrală de Observatori si Delegati (CCOD) a Federației Române de 

Handbal organizeaza,indruma si controleaza, intreaga activitate a observatorilor din cadrul 

federatiei. 

Comisia Centrala de Observatori si Delegati considera ca obiectivul fundamental al 

activitatii sale este asigurarea desfășurării optime si regulamentare a tuturor jocurilor de handbal, 

liga nationala si divizia A,organizate de catre FR Handbal, în conformitate cu Regulamentul 

Jocului de Handbal elaborat de I.H.F/EHF. 
 

Obiectivul fundamental se realizeaza prin asigurarea pregatirii teoretice si practice a 

observatorilor, astfel incat, acestia sa poata sustine desfășurărea regulamentara a jocurilor de 

handbal, la toate categoriile competitionale organizate de catre F.R. Handbal, în conformitate cu 

Regulamentul Jocului de Handbal si R.O.F.C.C.O.D. elaborat de F.R.Handbal. 
 

In sedinta Consiliului de Administratie al F.R.Handbal din data de 18 iulie 

2019,desfasurata la sediul FR Handbal,Bucuresti,a fost validata noua conducere a comisiei in 

urmatoarea componenta;  

Bejinariu Gheorghe   presedinte,                fost arbitru EHF,IHF,FRH 

Pripas Octavian           vicepresedinte,         fost arbitru EHF,IHF,FRH 

Serbu Ion                     secretar,                    fost arbitru EHF,IHF,FRH, observator EHF 

Margarit Marian           menbru,                    fost arbitru FRH 

Barcan Marius             membru,                   fost arbitru FRH. 

 

Comisia in perioada 09-11 august 2019, a organizat Consfatuirea Nationala anuala a 

Observatorilor,la  Cheile Gradistei. Pentru care membrii comisiei au tradus si pregatit materiale 

teoretice si video,dupa instruirile si pregatirea precompetitionala organizata de catre EHF, privind 

implementarea regulamentului si modificarile aduse acestuia la CE si CM organizate de catre 

EHF/IHF. Materiale, care au fost traduse si prelucrate, prerzentate tuturor observatorilor 

participanti, pentru insusire si analiza. Materialele prezentate au avut un caracter interactiv si au 

dorit sa genereze o participare activa cu discutii constructive si exprimarea parerilor personale. 

 

Durata consfatuirii, 2 zile si jumatate, consideram ca a fost timp suficient, pentru a putea 

aborda si dezbate toate punctele necesare, pentru cresterea valorii si calitatii observarilor,pentru a 

pregati si sustine examenul teoretic si a petrece mai mult timp impreuna, cu arbitrii in spiritul 

solicitarilor EHF. Pentru ca observatorii nou admisi in urma examenului sa beneficieze de 
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experienta celorlalti si sa se formeze in spiritul regulamentelor si cu respect fata de oficialii 

F.R.Handbal, cluburi, antrenori si jucatori. 

 

La Consfatuire au participat, 40 de observatori din toată țara,in urma examinarii au fost 

declarati admis un numar de 38.Acestia au adresat întrebări lectorilor, au dialogat și s-au 

pregătit, însușindu-și recomandările de aplicare a prevederilor regulamentare pentru sezonul 

2019-2020. 

Anexam tabelul cu candidatii admisi in urma testarilor; 

 

                         T  A  B  E  L 

         LOT  OBSERVATORI,ACREDITATI  F.R.H.  ED.  2019 – 2020. 

NR. 

CRT. 

NUMELE  SI  PRENUMELE        JUDET    Categorie 

1 Aldica  Ion Bistrita Nasaud FRH 

2 Anton Bogdan  Iasi FRH 

3 Antonescu Gigi  Arges FRH. 

4 Bejinariu Gh Arges FRH 

5 Belu Horatiu Bucuresti FRH; EHF 

6 Brumaru Marius Vrancea FRH 

7 Chira Ioan Maramures FRH 

8 Chirvase  Radu Bucuresti FRH. 

9 Cirligeanu  Alin Bucuresti FRH;EHF;IHF. 

10 Ciobanu  Ioan  Bacau FRH 

11 Ciucan  Viorel Bucuresti FRH 

12 Ciurea  Stefan Dolj FRH 
 

13 Covaci  Gabriela Bucuresti .FRH 

14 Dancescu  Valter Bucuresti FRH 

15 Dobre  Viorel Bucuresti FRH 

16 Enache  Iulian Brasov FRH 

17 Barbu  Ionut Bucuresti FRH. 

18 Ionescu   Vlad Bucuresti FRH. 

19 Lupsa  Adrian Caras Severin FRH 

20 Manea  Doru Bucuresti FRH 

21 Margarit  Marian Prahova FRH 

22 Mesaros  Zamfir Maramures FRH 

23 Milcu    C tin Mehedinti FRH 

24 Nasturel  Gh Caras Severin FRH 

25 Pavel  Vasile Buzau FRH 
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26 Potora  Cristian Cluj FRH. 

27 Pripas   Octavian Valcea FRH 

28 Rusu  Nicolae Constanta FRH. 

29 Serbu  Ion Bucuresti FRH;EHF 

30 Sichicea  Victor Valcea FRH 

31 Vicea  Viorel Bucuresti FRH. 

32 Vizitiu  Ilie Hunedoara FRH. 

33 Barcan  Marius Dolj FRH 

34 Cojocaru  Remus Brasov FRH’EHF. 

35 Dima   Adrian Galati FRH 

36 Din   C tin Bucuresti FRH’EHF. 

37 Dumitrache   Gabriel Buzau FRH 

38 Suica   Paul Teleorman FRH 

    
 

La Consfatuirea de anul acesta a existat o parte comuna a acesteia cu arbitri, ceea 

ce consideram ca a fost un lucru pozitiv. La analiza fazelor de joc, din ultimul campionat 

national, sau din jocurile internationale din ultimul an, consideram si speram ca arbitrii si 

observatorii sa aiba o pozitie comuna si sa interpreteze situatiile de joc in acelasi fel. Pe 

toata perioada desfasurarii consfatuirii si a sustinerii examenului am beneficiat de 

prezenta Scretarului General al FR Handbal, prof dr Cristina Varzaru. 
 

Comisia a insistat asupra criteriilor corecte de interpretare a situațiilor de joc, asupra 

cooperării regulamentare între observatori și reprezentanții echipelor, pe de o parte și observatori 

și arbitri, pe de altă parte, în vederea desfășurării optime a jocurilor de handbal si o pozitie/linie 

unitara. 
 

Ca si in anii precedenti componentii lotului de observatori au fost nominalizati sa asigure 

componenta tehnica si sustinerea/observarea jocurilor de Liga Nationala feminin si masculin, la 

jocurile din cadrul Cupei Romaniei si Super Cupa Romaniei cat si la solicitarea unor 

cluburi/echipe din cadrul jocurilor de div A, fem/masc. 

 

Activitatea curenta a Comisiei Centrale de Observatori si Delegati este reprezentata de 

sedintele spatamanale (in fiecare zi de Luni, orele 10-16), functie de evenimentele saptamanii 

anterioare, la sediul F.R.Handbal. In cadrul sedintei  se efectueaza analiza observarilor etapei 

precedente, verificarea documentelor; (raportul de observare, procesul verbal de sedinta,raportul 

de joc,fotografii sau materiale video daca este cazul) si se fac nominalizarile de observatori, in 

medie un numar de 14-18,delegari,etapa conform cu programul saptamanal in curs.  

Daca exista solicitari, memorii privind desfasurarea unui joc, comisia dupa analiza, 

transmite Secretarului General propunerea de ratificare a sanctiunii catre CC Disciplina. 

Au existat si intalniri, de urgenta, cand comisia,  a trebuit sa solutioneze probleme stringente aparute 

si a caror rezolvare impunea o astfel de intalnire, precum si discutii telefonice/on line, pentru 

solutionarea unor probleme urgente (modificari de delegari, delegari de urgenta etc). 
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            Astfel in perioada August 2019 - Ianuarie 2020, comisia, a delegat un total de 262, de  

observatori la jocuri, dintre care; 

            -   230 de  jocuri de LN masculina si feminina. 

            -   32 de jocuri in cadrul Cupa Romaniei Fan Curier 

            -   2   jocuri de Divizia A masculin si feminin. 

 

Comisia a fost sesizată în privința unor arbitraje si observari care au generat nemulțumiri. 

Pentru a răspunde acestora, au fost vizionate și analizate înregistrările video ale jocurilor 

respective, coroborate cu rapoartele sau declaratii ale unor “martori avizati”, prezenti la joc fiind 

elaborate concluzii și emise decizii în conformitate cu cele constatate.  
 

Astfel  s-au dedicat eforturi considerabile și timp pentru a răspunde solicitanților și 

pentru a înainta propuneri către comisiile abilitate ale F.R.Handbal. 

Am constatat, in acelas timp, si o schimbare a modului de perceptie al unui raport de 

observare, dupa ce unele echipe au vizionat inregistarile video ale unor jocuri transmise la TV 

si au audiat comentariile facute pe post, sau au citit in presa considerentele ziaristilor asupra 

jocurilor respective, au avut alta abordare a discutiilor. 

 

           Comisia nu a fost influentata, in luarea deciziilor, nici de numele observatorilor 

implicati, nici de numele cluburilor implicate, nici de apartenenta unor oficiali ai cluburilor la 

structurile de conducere ale F.R. Handbal, nici de felul comentariilor crainicilor sau ziaristilor, 

ci a facut evaluari proprii si a luat decizii in consecinta,conform regulamentelor, acestea fiind 

transmise spre ratificare. 

 

Pentru calitatea deficitara a observarilor au fost sanctionate cu propunerea de suspendare 

de la delegări, spre C C  Disciplina, un număr de 7 observatori, totalizand un numar de 52 de etape 

de suspendare. In acceiasi perioada s-au declarat indisponibili un numar de 15 observatori pentru 

un numar de 65 de etape. 

Fata de anii trecuti s-a observat o crestere semificativa a numarului de etape de suspendare, 

de la delegari.Acest aspect ne demonstreaza ca pe alocuri observatorii nu au inteles menirea, ca nu 

exista o preocupere permanenta in pregatirea teoretica si practica a unora,insusirea si aplicarea 

corecta a modificarilor survenite in regulamentul de joc, dorinta multora nu este profesionalizarea. 

 

Atunci cand, indiferent de numele si valoarea observatorilor s-a constatat ca la unele jocuri 

consecutive observarea acestora nu se ridica la nivelul cerintelor comisiei,  respectivii au fost 

invitati la discutii cu membrii acesteia, pentru a remedierea situatia. 

Nu de fiecare data unii observatori s-au manifestat pozitiv, de la modul de adresare, cu cei 

care au intrat in contact pana la oficializarea ca observator la joc. Nu au manifestat exigenta fata de 

ceia ce trebuiau a intreprinde, s-au au dat explicatii neconforme cu regulile de joc, in unele situatii 

nu au aplicat prevederile ROAF. 

Unele sedinte tehnice au fost desfasurate sumar fara a aduce la cunostinta factorilor de 

decizie participanti ceia ce stipuleaza regulamentele. 
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La unele jocuri s-au manifestat observari mai putin eficiente lucru observat si din pacate 

dat de numarul mare de etape de suspendare.  

Speram ca pana la finalul actualei editii de campionat, la toate nivelurile sa nu avem situatii 

deosebite, iar partea referitoare la sanctiuni sa se diminueze drastic. 

Daorinta noastra este aceea ca observatorii sa se constituie in exemple demne de urmat, 

incepand de la prezentare, tinuta,comportament si cunostinte teoretico-practice. 

Propunem si vom continua pregatirea observatorilor prin vizionarea unor jocuri din cadrul 

ligilor nationale cat si a unor jocuri internationale si testarea on line, a acestora. 

Inaintea fiecarui joc observatorii si arbitri au o scurta discutie despre joc, insistand cu 

sprijinul logistic al acestora pentru ca in final prestatia sa fie buna. 

  

            Comisia, va inainta spre aprobare conducerii F.R.Handbal, modificarea regulamentului 

disciplinar al observatorilor (ROFCCOD), care in opinia noastra,trebuie sa fie in concordanta cu 

regulamentul disciplinar,al CC Arbitri,CC Disciplina, al FR Handbal.  

           Pentru perioada urmatoare a sezonului competitional ne dorim si ne propunem 

imbunatatirea substantiala a activitatii corpului de observatori, o mai buna colaborare cu toti cei 

implicati in sustinerea si progresul handbalului. 

            Propunere: profesionalizarea corpului de observatori trebuie sa inceapa, prin 

organizarea,pentru sezonul competitional 2020/2021, a unui concurs/exament anual/bianual, cu 

limitarea la un numar de 30 de observatori nationali, care prin pregatire sa se manifeste la cel mai 

inalt nivel.Prin marirea numarului de jocuri pentru un observator, speram sa cresaca eficient 

valoarea prestatiei acestuia sa fie un adevarat sprijin pentru echipe si arbitri. In situatia unei 

prestatii necorespunzatoare acesta suporta sanctiunile conform regulamentelor disciplinare. 
 

            In ceea ce priveste activitatea observatorilor romani pe plan extern, putem afirma ca 

aceasta continua cu succes, anul acesta poate fi considerat unul bun. Astfel colegul Cirligeanu 

Alin, a fost nominalizat la Campionatul European 2020, masculin seniori organizat in Austria, 

Norvegia,Suedia, si este delegat in mod curent in “Liga Campionilor”. Si ceilati observatori 

EHF; Din Ctin, Belu Horatiu, Cojocaru Remus, Serbu Ion,  s-au evidentiat prin nominalizarea 

la jocuri grele in Cupele Europene si la Calificarile pentru Campionatele Europene, atat ca 

numar de jocuri cat si prin valoarea acestora. 

            Speram ca pana la finele sezonului actual comportarea si rezultatele acestora sa fie la fel 

de apreciate, pe plan international, lucru benefic pentru activitatea si progresul arbitrajului 

autohton. 

            Exigența este justificată de o serie de factori, dintre care cei mai importanți țin de calitatea 

și spectaculozitatea sportivă a jocurilor, cu toleranță zero pentru gesturile și atitudinile nesportive. 

Ne dorim și ne îndreptăm eforturile astfel ca toate rezultatele jocurilor să fie stabilite în mod just, 

cei mai buni să câștige, fără nicio influență din partea arbitrilor sau observatorilor, sau cu o 

influenta cat mai mica si fara relevanta. Vom comunica prompt orice decizie în situațiile 

semnalate la adresa observatorilor, pentru a remedia rapid orice inconvenient. 
 

Solicitam pe aceasta cale un sprijin financiar (asigurarea contravalorii transportului), 

membrilor comisiei care fac efectiv sacrificii fiind prezenti la sedintele programate saptamanal 
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luni, orele; 10,00-16,00 avand in vedere ca distantele de la domiciliu la sediul FR Handbal sunt si 

de peste 300 km tur/retur. 
 

In sezonul competitional de toamna/primavara, Comisia a efectuat direct prin membri,o 

serie de actiuni in sprijinul eforturilor federatiei;observatori la jocuri si turnee de pregatire 

desfasurate in tara, de catre echipele nationale. 

 

           Si in continuare Comisia,prin membrii sai, isi manifesta disponibilitatea de a se deplasa, la 

solicitarea F.R. Handbal sau a cluburilor interesate in orice locatie din tara, pentru prelucrarea 

regulamentului de joc, in vederea eliminarii instruirii gresite a jucatorilor sau oficialilor. 

Ne manifestam disponibilitatea si pentru discutii si analize individuale cu observatorii care 

doresc sa-si imbunatateasca prestatiile si activitatea. 

In activitatea ei comisia a fost si este sprijinita de catre conducerea federatiei in primul 

rand de catre Secretaru General, Presedintele FR Handbal, Consiliul de Administratie si a 

colaborat si colaboreaza in conditii foarte binune cu CC Disciplina;CC Competitii si in special cu 

CC Arbitri, pe proiecte comune, pe implementarea si aplicarea unei linii unitare de arbitraj, sau 

proiectul de mentorat,etc. 

Apreciem activitatea Comisiei, pentru perioada enuntata ca fiind una BUNA, sigur 

aprecierile apartin conducerii federatiei cat si a cluburilor. 

Ramane ca cei in drept sa analizeze activitatea prezentata. 

Va multumesc tuturor pentru sprijinul acordat comisiei, este un sprijin de fapt acordat 

handbalului, pentru care de altfel toti muncim. 

 

Cu stima, 

Comisia Centrala de Observatori si Delegati.  

 

 

Bucuresti,  

10.02.2020 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Noi comisia de cenzori a F.R. HANDBAL am procedat la verificarea balanței de 

verificare anuală a F.R. Handbal, la 31 decembrie 2019, sub responsabilitatea conducerii 

organizației în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82 din 1991, modificatăși 

completată. 

Menționăm că balanța de verificare analizată este o balanță intermediară, balanța 

definitivăurmând a fi analizată ulterior. 

 

I. SITUAȚIA PATRIMONIULUI 

 

1. SITUAȚIA ACTIVULUI 

 

La data de 31.12.2019 Federația Română de Handbala avut un ACTIV BRUT de 

6.122.866 lei și unACTIV NET(din activul brut s-a scăzut amortizareade 5.190.102 lei. 

din care: 

A. – IMOBILIZĂRI în valoare de 1.435.313 lei înregistrate la data de 31.12.2019. 

Evoluția imobilizărilor în perioada auditată se prezintă astfel: 

- lei – 

Denumirea imobilizărilor 
Valoarea la 

01.01.2019 

Valoarea la 

31.12.2019 

Imobilizări necorporale 57.882 65.507 

Imobilizări corporale 1.361.008 1.369.806 

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 1.418.890 1.435.313 

 

Trebuie menționat faptul că activele Federației sunt reprezentate în marea 

majoritate din imobilizări corporale. Imobilizările necorporale sunt reprezentate de sistemul 

de operare IT, licențe. În anul 2019 imobilizările necorporale s-au majorat cu 7.624 lei. 

Imobilizările corporale sunt compuse din echipamete tehnologice și mobilier, aparatură 

birotică,  evoluția lor în perioada auditată prezentându-se astfel: 

                                                                                                                               - lei - 

Denumirea imobilizărilor 
Valoarea la 

01.01.2019 

Valoarea la 

31.12.2019 

Echipamente tehnologice 702.113 702.113 

Aparatură, mobiler   birotică 658.895 667.693 

TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE 1.361.008 1.369.806 

  

Principalul element al grupei echipamente tehnologice este constituit de centrala termică 

(464.460 lei), la care se adăugăt suprafața de joc demontabilă (104.795 lei).  

Aparatura, mobilierul și birotica sunt reprezentate de DVD-uri recordere, copiatoare, 

camere video, aparate aer condiționat, televizoare, calculatoare etc.  

În anul 2019 au avut loc intrări de noi imobilizări  în valoare de 8.799 lei reprezentân 

mobilier, birotică.  

B. – AMORTIZARE IMOBILIZĂRI – amortizarea imobilizărilor este efectuată prin 

metoda amortizării lineare, fiind făcută pe baza scadențarului de amortizare. Situația soldului 

valorii amortizărilor în perioada analizată se prezintă astfel: 

 - 01.01.2019 = 845.317 lei; 

 - 31.12.2019 = 932.764 lei. 

Din totalul amortizărilor cifrate la 932.764 lei, 41.205 lei reprezintă amortizarea 

imobilizărilor necorporale, iar 891.559 lei reprezintă amortizarea imobilizărilor corporale. 

În anul 2019soldul amortizărilor de imobilizări s-a majorat cu 87.447 lei (932.764 – 

845.317), aceeași sumă fiind înscrisă și în contul 681 – cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor. 



Soldul valorii amortizărilor reprezintă suma care a fost trecută pe costuri, prin 

amortizarea lunară, din valoarea de inventar a imobilizărilor existente la momentul respectiv. 

Ceea ce înseamnă că, la 31.12.2019 din totalul de 1.369.806 lei imobilizări corporale, 

891.559 lei au fost amortizate, iar valoarea rămasă de amortizat (valoarea de intrare – 

amortizare) însumează478.247 lei. În ceea ce privește imobilizările necorporale (65.507 lei), din 

acestea 41.205 lei au fost amortizați, iar valoarea rămasă de amortizat a imobilizărilor 

necorporale (valoarea de intrare – amortizare) însumează24.302 lei. Valoarea rămasă 

neamortizată la 31.12.2019 a tuturor imobilizărilor a însumat 502.549 lei. 

C. – STOCURI, la data de 31.12.2019 acestea au însumat 617.248lei și au fost 

reprezentate de materiale și obiecte de inventar nedate în folosință, evoluția lor prezentându-se 

astfel:             

                                                                                                                         - lei - 

Denumirea stocuri 
Valoarea la 

01.01.2019 

Valoarea la 

31.12.2019 

Materiale 64.511 212.462 

Obiecte de inventar 478.804 404.786 

TOTAL STOCURI 543.315 617.248 

 

 Stocurile de materiale sunt reprezentate de materiale sportive, care sunt trecute pe costuri 

atunci când sunt scoase din magazie și repartizate. Trecerea pe costuri a materialelor se face pe 

baza bonurilor de consum.  

 Obiectele de inventar sunt trecute pe costuri atunci când sunt scoase din gestiune și sunt 

date în folosință.  

 În anul 2019 stocurile s-au majorat cu 73.933 lei, prin creșterea stocurilor de materiale în 

paralel cu diminuarea stocurilor de obiecte de inventar. 

 

D. – CREANȚE, la 31.12.2019 Federația Română de Handbalavea de încasat creanțe 

în sumă de 1.718.377 lei. 

Evoluția creanțelor în perioada auditată se prezintă astfel: 

                                                                                                                         - lei - 

Denumirea creanță 
Valoarea la 

 01.01.2019 

Valoarea la  

31.12.2019 

Clienți 710.053 785.779 

Clienți incerți 3.961.861 0 

Debitori din care: 33.482 917.483 

   garantie MTS participare  

CM 2020 
 874.680 

Alte creanțe cu bugetul 

statului 
2.834 15.115 

TOTAL CREANȚE 4.708.230 1.718.377 

 

Clienții incerți Realitatea Media SA și Prima Media Consulting SRL nu au putut fi 

încasați.În ceea ce privește Realitatea Media SA (3.885.992 lei), FR Handbal nu a fost admisă la 

masa credală (Instanța a considerat că Realitatea Media SA nu datorează această sumă către FR 

Handbal). În ceea ce privește Prima Media Consulting (75.869 lei), FR Handbal a fost acceptată 

la masa credală, dar în urma lichidării acesteia nu au fost obținuți banii necesari platii 

creditorilor. În consecință, așa cum prevăd normele legale (inclusiv Legea contabilității), aceste 

creanțe nerealizate au diminuat excedentul din anii precedenți. 

Clienții neîncasați mai importanți la 31.12.2019 au fost următorii: 

                                                                                                                   - lei - 

Nr. Crt. Client  2019 

1 COSR 372.262 

2 Niro Investment 83.676 



3 SC Henkel Romania 66.283 

4 CSM București 31.019 

5 ACS 99% București 20.640 

6 CSM Galați 19.573 

7 Glov Reklame 13.390 

8 ASC Energia Tg. Jiu 10.842 

9 CS Politehnica Iași 10.000 

10 ACS SC 181 București 10.000 

11 CS Dacia Mioveni 9.109 

12 CS Minaur Baia Mare 8.954 

In luna ianuarie 2020 au fost incasati clienti (dintre cei aflati in sold la 31.12.2019)in 

suma de 306.902 lei,situatia acestora fiind urmatoarea: 

Cosr incasat ian 235.678 lei, sold 136.584lei 

Henkel incasat 66.283 lei,     sold            0lei 

Csm 4.941lei,                       sold    26.078lei. 

Din analiza clienților neîncasați se desprind următoarele: 

- clienți ce însumează 85.236 lei au același sold la 31.12.2019 ca la 01.01.2019, unii 

dintre aceștia nu au achitat nici un leu în anul 2019, iar alții deși au achitat sume în anul 

2019 , totuși au rămas cu soldul înregistrat la 31.12.2019, situația acestora prezentându-se 

astfel: 

                                                                                                                                   - lei - 

Nr. Crt. Client  2019 

1 ACS SC 181 București 10.000 

2 CSU Galați 3.000 

3 CS Dacia Mioveni 2012 9.109 

4 ASC Energia Tg. Jiu 10.842 

5 ACS Victoria București 1.125 

6 HC Vaslui 500 

7 AJH Călărași  370 

8 AJH Sibiu 185 

9 AHC Dobrogea Sud Constanța 600 

10 CS Brazi 200 

11 CSAT Vicov Bucovina 1.000 

12 CSS Avram Iancu 8.100 

13 ACS 99% București 20.640 

14 ACS Transilvania Brașov 200 

15 SCM Timișoara 2.675 

16 Glov Reklame 13.390 

17 ACS Magnum Botoșani 500 

18 CSS Făgăraș 200 

19 LPS Brașov Liceul cu program sportiv 600 

20 Asoc. SCH Politehnica Timișoara  2.000 

T O T A L 85.236 

 

Recomand efectuarea unei analize a acestor clienți și luarea tuturor măsurilor 

pentru încasarea acestora, iar pentru cei care s-au prescris (vechime mai mare de 3 ani) 

trecerea lor pe costuri. 

Debitorii aflați în sold au fost la 31.12.2019 în sumă de 917.483 lei. Dintre aceștia, 

874.000 lei reprezintă garanția pentru Campionatul Mondial 2020. 

La fel ca și la clienții neîncasați există în sold debitori mai vechi de un an, cel mai 

important fiind Primăria Sighișoara cu un debit în sumă de 26.050 lei. 



Recomand efectuarea unei analize a acestor debitori și luarea tuturor măsurilor 

pentru încasarea acestora, iar pentru cei care s-au prescris (vechime mai mare de 3 ani) 

trecerea lor pe costuri. 

 

E.- TREZORERIA, adică disponibilul bănesc s-a cifrat, la 31.12.2019, la 2.351.928 lei. 

Evoluția trezoreriei în perioada auditată se prezintă astfel: 

                                                                                                                                    - lei - 

Denumirea disponibil 
Valoarea la 

01.01.2019 

Valoarea la 

31.12.2019 

Disponibil bancar în lei 1.443.030 1.911.860 

Disponibil bancar în valută 867.126 439.082 

Disponibil numerar în lei 0 0 

Disponibil numerar în valută 0 0 

Alte valori 0 1.000 

Garanții gestionari 4.423 0 

TOTAL DISPONIBIL 2.314.579 2.351.928 

 

 Disponibilul bănesc a crescut în anul 2019 cu 37.349 lei, modificări au survenit în 

structura disponibilului, în sensul că s-a majorat disponibilul bancar în lei, în paralel cu 

diminuarea disponibilului bancar în valută. 

 Soldul înscris în registrul de casăși cel din extrasele de cont corespund cu soldurile din 

balanța contabilă. 

 Stocurile împreună cu creanțele și disponibilul bănesc alcătuiesc mijloacele circulante 

(active circulante). Pentru activitatea sportivă stocurile nu se transformăîn venituri (ca la 

actvitatea comercială). Activele circulante (mai puțin stocurile în cazul nostru, deoarece stocurile 

sunt destinate consumului) reprezintă elementele patrimoniale care se pot transforma cel mai 

rapid în lichidități,  a căror situație  se prezintă astfel: 

                                                                                                                        - lei - 

Denumirea disponibil 
Valoarea la 

01.01.2019 

Valoarea la 

31.12.2019 

Stocuri 543.315 617.248 

Creanțe 4.708.230 1.718.377 

Disponibil bănesc 2.314.579 2.351.928 

TOTAL  ACTIVE 

CIRCULANTE 
7.566.124 4.687.553 

  

În anul 2019 activele circulante s-au diminuat cu 2.878.571 lei, datorită diminuării 

creanțelor incerte (2.989.853 lei). 

Activele imobilizate împreună cu activele circulante alcătuiesc TOTAL active ale unei 

societăți, adică patrimoniul brut al acesteia.  

 

În anul 2019 patrimoniul brut al societății a avut următoarea evoluție:  

                                                                                                                                       - lei - 

INDICATORI 01.01.2019 31.12.2019 

Active imobilizate 1.418.890 1.435.313 

Active circulante 7.566.124 4.687.553 

TOTAL  ACTIVE 8.985.014 6.122.866 

  

Activele totale ale societății s-au diminuatîn anul 2019 cu 2.862.148 lei datorită 

diminuării activelor circulante, în principal a creanțelor incerte (diminuare cu 2.989.853 lei). 

 

 

 



2. SITUAȚIA PASIVULUI 

 

La data de 31.12.2019 Federația Română de Handbal a avut un PASIV TOTAL în 

sumă de 5.190.102lei,  din care: 

A.- CAPITALURI PROPRII au însumat 3.317.546 lei la 31.12.2019. Evoluția 

capitalurilor proprii în perioada auditată se prezintă astfel: 

                                                                                                                            - lei - 

Capitaluri                                            

proprii 

Valoarea la 

01.01.2019 

Valoarea la 

31.12.2019 

Rezerve din reevaluare 28.137 28.137 

Alte rezerve 154.887 154.887 

Excedent din anii precedenți 7.857.090 3.916.106 

Rezultatul curent -1.134.118 -781.584 

TOTAL  CAPITALURI PROPRII 6.905.996 3.317.546 

 

În anul 2019 capitalurile proprii s-au diminuat cu 3.588.450 lei din cauza deficitului 

înregistrat în anul 2019 (781.584 lei) și a diminuării excedentului din anii precedenți (2.806.866 

lei) prin nerealizarea creanțelor incerte. 

Patrimoniul Federației (capitalurile proprii sau activul net) reprezintă valoarea 

Federației la un moment dat. La 31.12.2019 valoarea contabilă a Federației a fost de 

3.317.546lei. 

 

B.- DATORII la data de 31.12.2019, acestea se cifrau la 1.872.556 lei.  

Evoluția datoriilor, în perioada auditată, se prezintă astfel: 

                                                                                                                          - lei - 

Datorii 
Valoarea la 

01.01.2019 

Valoarea la 

31.12.2019 

Furnizori 1.192.717 824.500 

Datorii personal 7.978 8.441 

Clienți creditori 22 22 

Impozite aferente salariilor -19.554 18.170 

Creditori 35.190 987.520 

Sume în curs de clarificare 17.362 33.903 

TOTAL  DATORII 1.233.715 1.872.556 

  

Furnizorii neachitați mai importanți la 31.12.2019 au fost următorii: 

                                                                                                                   - lei - 

Nr. Crt. Client  2019 

1 CA&Domer Invest SRL 117.207 

2 Hotel Alexandra SRL 138.147 

3 Fast Running SRL 79.014 

4 Carpatia Tour 59.500 

5 Roexim SRL 39.137 

6 CSS 2 Baia Mare 64.565 

7 Gothaer 32.886 

8 COSR -Izvorani 27.908 

9 Profesional Farma Line 33.253 

10 CNEValcea Casuri 15.250 

11 Casuri Lot cadeți 12.925 

Mentionez ca  furnizorii au fost platiti in luna ianuarie 2020,cand a fost efectuata 

decontarea actiunilor .  



Creditorii au înregistrat la 31.12.2019 un sold de 987.520 lei, din care 874.680 lei sunt 

reprezentați de garanție Campionatul Mondial, 27.608 lei garanții de bună execuție, 85.232 lei 

reprezentand indemnizații si CAS antrenori, aferente lunii decembrie 2019, care au fost achitati 

in luna ianuarie 2020. 

 

Schematic patrimoniul Federației Române de Handbal de la sfârșitul anului 2019 se 

prezintă astfel:                                                                       

                                                                                                                            -  lei - 

A C T I V P A S I V 

Activ imobilizat 

502.549 

Capital propriu 

3.317.546 

Stocuri 

617.248 

Datorii 

1.872.556 

Creanțe 

1.718.377 

Venituri în avans 

0                                                                      

Trezorerie 

2.351.928 

 

Conturi de regularizare 

0 

 

5.190.102 5.190.102 

 

Din analiza situației patrimoniului Federației Române de Handbal rezultă: 

Fondul de rulment, care reprezintă suma de bani necesară funcționării normale peste cea 

necesară finanțării imobilizărilor, se cifreazăîn 2019 la 2.197.749 lei și este egală cu suma 

disponibilului și creanțelor, din care se scad datoriile nebancare, ceea ce înseamnă cădatoriile 

scadente pot fi acoperite doar din disponibilul bănesc și încasarea creanțelor.  

 

II. VENITURI ȘI CHELTUIELI 

 

În anul 2019 Federația Română de Handbal a realizat venituri cifrate la 21.889.541 lei, 

din care : 

- venituri bugetare = 12.041.700 lei; 

- venituri proprii = 9.817.833lei; 

- venituri financiare = 30.008 lei. 

Situația veniturilor proprii și bugetareși ponderea acestora în total venituri,în perioada 

analizată, se prezintă astfel: 

 

VENITURI 2018 
Pondere 

2018 
2019 

Pondere 

2019 

Venituri proprii 9.842.294 55,01 9.817.833 44,85 

Venituri bugetare 8.015.910 44,80 12.041.700 55,01 

Venituri financiare 33.770 0,19 30.008 0,14 

TOTAL VENITURI 17.891.974 100,00 21.889.541 100,00 

 

 Media lunară a veniturilor realizate de Federația Română de Handbal în anul 2018 a 

fost de 1.490.998 lei, iar în anul 2019 a fost de 1.824.128 lei. 

Din analiza surselor de finanțare se observă majorarea veniturilor bugetare (un plus de 

4.024.790, Veniturile bugetare  au fost obtinute de la MTS 8.933.870 lei, COSR 3.056.330 lei, 

Primaria Targoviste 51.500 lei. 

 Veniturile proprii au rămas la același nivel (un minus de 24.461 lei), astfel că în anul 

2019 veniturile bugetare au reprezentat 55,01% din total venituri iar veniturile proprii au 

reprezentat 44,85% din total venituri. 



Situația realizării veniturilor proprii (inclusiv veniturile financiare), în ceea ce privește 

natura venitului, anul 2019 se prezintă astfel:      

                                                                                                                                               

- lei - 

Nr. 

crt. 
Natura                           

venitului 
2019 Pondere 

1 Sponsorizări 3.322.480 33,84 

2 Cotizații și contribuții 2.813.829 28,66 

3 Vize, taxe, amenzi, penalități 97.202 0,99 

4 Vânzare bilete  121.679 1,24 

5 Diferențe curs valutar 30.008 0,31 

6 Reclamă, publicitate 1.058.620 10,78 

7 Cesiune drepturi tv  1.895.900 19,31 

8 Chirii 232.124 2,36 

9 Alte venituri 245.891 2,51 

TOTAL VENITURI  PROPRII 9.817.733 100,00 

 

Una din principalele surse de venituri proprii a fost realizată din cotizațiile și contribuțiile 

membrilor simpatizanți, care au adus 28,66% din total venituri. Sponsorizările au adus 33,84% 

din veniturile proprii. 

În anul 2019 o sursă importantă de venituri – 1.805.900 lei (18,39% din total venituri 

proprii în anul 2019) a fost reprezentată de contractul cu STVR privind drepturi TV. 

 

În anul 2019 Federația Română de Handbal a efectuat cheltuieli totale în sumă de 

22.671.125 lei. Situația cheltuielilor, pe elemente de cheltuieli, în anul 2019 se prezintă astfel:     

 

- lei  -                                                                                                                                                      

ELEMENT DE COST 
COSTURI     

2019 
Pondere% 

COSTURI     

2018 
Pondere% 

Activități sportive 16.085.942 70,95 14.773.527 77,65 

Salarii 2.332.754 10,29 1.948.068 10,24 

Obiecte de inventar 1.071.120 4,72 363.078 1,91 

Întreținerea bazei materiale 392.775 1,73 294.214 1,55 

Despăgubiri, amenzi, penalități 31.930 0,14 1.778 0,01 

Întreținere și reparații 105.310 0,46 30.463 0,16 

Protocol reclama 31.253 0,14 25.526 0,13 

Amortizări 87.447 0,39 82.108 0,43 

Materiale 306.923 1,35 187.073 0,98 

Telefon, poștă 81.183 0,36 82.224 0,43 

Deplasări 49.497 0,22 39.619 0,21 

Colaboratori 1.123.214 4,95 184.995 0,97 

Prime de asigurare 5.557 0,02 12.450 0,07 

Comisioane, onorarii 143.260 0,63 40.921 0,22 

Alte cheltuieli 8.531 0,04 9.508 0,05 

Comision bancar 21.699 0,1 14.744 0,08 

Chirii 63.852 0,28 172.424 0,91 

Drepturi TV acordate cluburilor 709.812 3,13 699.150 3,67 

Diferențe curs valutar 14.171 0,06 26.567 0,14 

Alte impozite și taxe 4.895 0,02 37.655 0,20 

TOTAL CHELTUIELI 22.671.125 100,00 19.026.092 100,00 

 



Principalul element de cheltuială a fost reprezentat de cheltuielile pentru activitatea 

sportivă (16.085.942 lei în 2019), astfel că în anul 2019 cheltuielile cu activitatea sportivă au 

reprezentat 70,95% din total costuri. 

Un alt element de cost au fost cheltuielile cu salariile, care împreună cu impozitele 

aferente și cu bonurile de masă acordate salariaților au reprezentat 10,29% din total cheltuieli. 

Cheltuielile cu obiectele de inventar au reprezentat 4,72% din total cheltuieli, iar 

colaboratorii au reprezentat 4,95% din total costuri, în timp ce drepturile TV cedate cluburilor au 

reprezentat 3,13% din total costuri. Aceste cinci feluri de cheltuieli au reprezentat 94,04% din 

total cheltuieli 

Cele 16.085.942 lei cheltuite pentru activitatea sportivă au avut următoarea destinație: 

- lei   - 

ELEMENT DE COST 
COSTURI     

2019 
Pondere 

COSTURI     

2018 
Pondere 

Pregătire loturi 6.938.967 43,13 5.619.097 38,03 

Calendar national 398.502 2,48 512.381 3,47 

Calendar international 4.394.781 27,32 5.464.691 36,99 

Bunuri și servicii 1.395.585 8,68 1.089.492 7,37 

Cheltuieli venituri proprii MTS 2.910.475 18,09 2.039.759 13,81 

Alte cheltuieli 47.632 0,30 48.107 0,33 

TOTAL CHELTUIELI 16.085.942 100,00 14.773.527 100,00 

  

Cheltuielile efectuate din veniturile proprii MTS au fost făcute pentru control antidoping, 

congrese, conferințe internaționale, cursuri perfecționare antrenori, juniorii mici, indemnizații 

sportive. 

 

Rezultatele financiare ale Federației (venituri – cheltuieli) au fost următoarele: 

- anul 2018 = deficit -1.134.118 lei 

- anul 2019 = deficit -781.584 lei 

Rezultatul financiar se calculează ca diferență între veniturile realizate și cheltuielile 

efectuate. În cazul în care veniturile sunt mai mari decât cheltuielile rezultatul financiar apare 

sub formă de excedent de surse, în cazul în care veniturile sunt mai mici decât cheltuielile 

rezultatul financiar apare sub forma de deficit. În anul 2019 veniturile au fost mai mici decât 

cheltuielile, înregistrându-se un deficit de 781.584 lei, deficit ce a diminuat excedentul de surse 

din anii precedenți. 

 Excedentul de surse este format din imobilizările (mijloace fixe) neamortizate, stocurile 

neconsumate (netrecute pe costuri), obiectele de inventar în magazie (nedate în folosință, deci 

netrecute pe costuri), creanțele certe și disponibilul bănesc din care se scad datoriile certe, 

veniturile în avans și rezervele constituite. 

 

Excedentul total la 31.12.2019 cu care se înregistrează FRH a fost de 3.134.522 lei. 

Excedentul FRH la 31.12.2019 este reprezentat de: 

- imobilizări neamortizate = 502.549 lei 

- stocuri = 617.248lei 

- creanțe = 1.718.377lei 

- disponibil bănesc = 2.351.928lei 

- datorii = - 1.872.556lei 

- rezerve = - 183.024 lei 

și însumează 3.134.522 lei. Acest excedent reprezintă o sursă pentru finanțarea în 

continuare a activității Federației. 

   

   PRESEDINTE COMISIA DE CENZORI 

 



Federaţia Romana de Handbal 

Din bugetul MTS Venituri *
Programe, subprograme, categorii de cheltuieli Alocaţii Trim. Trim. Trim. Trim. proprii

buget I II III IV federaţie
stat

1 2 3 4 5 6 7
A. Programul "Promovarea sportului de performanţă" - total, 7.700.000 1.437.500 2.827.500 1.922.500 1.512.500 30.532.000

din care :
I. Subprogramul calendar sportiv naţional - total 80.000 0 40.000 40.000 0 61.000

din care :
● cheltuieli cu organizarea competiţiilor sportive naţionale 10.000 0 5.000 5.000 0 31.000
● premii (medalii, diplome, tricouri, etc.) 70.000 0 35.000 35.000 0 30.000
II. Subprogramul calendar sportiv internaţional (competiţii sportive 2.870.000 470.000 1.000.000 700.000 700.000 18.179.000
internaţionale) - total,

din care :
● cheltuieli de participare/organizare competiţii sportive internaţionale 2.870.000 470.000 1.000.000 700.000 700.000 17.679.000

● premii (altele decât cele acordate de către MTS şi COSR) 0 0 0 0 0 500.000
III. Subprogramul pregătire loturi olimpice şi/sau naţionale - total, 2.360.000 700.000 620.000 500.000 540.000 9.566.000

din care :
● cazare, masă, transport, susţinătoare de efort şi medicamente, 2.200.000 660.000 560.000 470.000 510.000 9.426.000
indemnizaţie de lot
● cercetare ştiinţifică
● alte cheltuieli (chirie sala, refacere, paza, ambulanta) 160.000 40.000 60.000 30.000 30.000 140.000
IV. Cheltuieli de personal aferente salariaţilor care derulează programul, 720.936 180.234 180.234 180.234 180.234 1.779.064
 corespunzătoare unui număr de 28 posturi total, din care 19 finantate MTS 

169.064 42.266 42.266 42.266 42.266 580.936

VI. Cheltuieli materiale şi echipament sportiv 300.000 0 300.000 0 0 200.000
VII. Cheltuieli control doping 50.000 0 20.000 10.000 20.000 1.000
VIII. Cheltuieli de participare la congrese, conferinţe internaţionale 30.000 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000
IX. Cheltuieli organizare cursuri de perfecţionare antrenori 100.000 10.000 90.000 0 0 20.000

700.000 0 500.000 200.000 50.000
X. Cheltuieli pentru activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii 
pentru juniori mici 

V. Cheltuieli bunuri şi servicii, altele decât cele prevăzute la pct. I, II, III şi IV, 
necesare desfasurarii programului, cu exceptia cheltuielilor de telefonie si a 
celor privind carburantii 

(transport internaţional/intern, cazare, diurnă/masă, alte cheltuieli prevăzute de 
lege )

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2020

PROGRAM 2020
din care :



220.000 0 0 220.000 0 80.000
XII. Cheltuieli indemnizatii sportive pentru juniori I şi tineret 100.000 25.000 25.000 25.000 25.000 10.000

B. Programul "Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei 150.000 37.500 37.500 37.500 37.500 250.000
materiale sportive" - total,

din care :
I. Cheltuieli de întreţinere şi funcţionare pentru bunurile imobile primite de catre 
federatiile sportive nationale in folosinta gratuita din domeniul public/privat al 
statului si/sau din domeniul public/privat local, sau care se afla in proprietatea 
privata a federatiei sportive nationale 150.000 37.500 37.500 37.500 37.500 250.000

0 0

TOTAL A + B 7.850.000 1.475.000 2.865.000 1.960.000 1.550.000 30.782.000

* Veniturile proprii ale federaţiei se detaliază numai pe total subprograme, respectiv pct. AI, II, III, IV, V, VI, , BI,BII 

NOTĂ : Detalierea pe trimestre se va efectua numai la nivelul programelor, subprogramelor şi pentru punctele  IV,V, VI, VII, VIII, IX, X, XI şi XII

II. Cheltuielile de investitii si reparatii capitalel pentru imobilele date in folosinta 
gratuita din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului catre federatiile 
sportive nationale

XI. Cheltuieli pentru activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii 
pentru copii sub 9 ani 



Total
2020

8=2+7
38.232.000

141.000

41.000
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300.000
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0

750.000
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Federaţia Romana de Handbal 

Programul de activitate pe anul 2020 
 Pentru fiecare acţiune prevăzută la punctele A, B, C se va menţiona, obligatoriu, categoria de vârstă căreia îi este destinată 

respectiva acţiune 

 A. Pregătire loturi olimpice şi/sau naţionale * 
Nr. 

crt 

Denumirea 

acţiunii/lotului 

Loc  

de 

desfăşurare** 

Perioada de 

desfăşurare 

Nr. zile 

finanţate 

Nr. total 

participanţi 

estimat 

Surse de finanţare*** Scopul 

acţiunii Integral 

din bugetul  

MTS 

Parţial din 

bugetul 

MTS 

Venituri 

proprii 

federatie 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01 Pregatire lot SM  Bucuresti 03-08.01.2020 6 30  X  Calificare ptr. CM 2021 

02 Pregatire lot JM 2002/2003 Predeal 12-22.01.2020 11 26  X  Calificare ptr. CE 2020 

03 Pregatire lot JM 2002/2003 Sighisoara 02-16.02.2020 15 26  X  Calificare ptr. CE 2020 

04 Pregatire lot CM  2004/2005 Izvorani  08-12.01.2020 5 30  X  Calificare ptr.CM 2021 

05 Pregatire lot CM  2004/2005 Calarasi 09-14.02.2020 5 29  X  Calificare ptr.CM 2021 

06  CNOPJ masc. grupa 1   

Bucuresti 
Bucuresti 11-31.01.2020 21 20   X Preg.centralizata 

07  CNOPJ masc. grupa 1   

Bucuresti 
Bucuresti 01-29.02.2020 29 20   X Preg.centralizata 

08  CNOPJ masc. grupa 1   

Bucuresti 
Bucuresti 01-31.03.2020 31 20   X Preg.centralizata 

09 CNOPJ masc. grupa 2   

Bucuresti 
Bucuresti 01-31.01.2020 31 20   X Preg.centralizata 

10 CNOPJ masc. grupa 2  

Bucuresti 
Bucuresti 01-29.02.2020 29 20   X Preg.centralizata 

11  CNOPJ masc. grupa 2   

Bucuresti 
Bucuresti 01-31.03.2020 31 20   X Preg.centralizata 

12  CNOPJ masc. grupa 1  

Timisoara 
Timisoara 01-31.01.2020 31 22   X Preg.centralizata 

13  CNOPJ masc. grupa 1  

Timisoara 
Timisoara 01-29.02.2020 29 22   X Preg.centralizata 

14  CNOPJ masc. grupa 1  

Timisoara 
Timisoara 01-31.03.2020 31 22   X Preg.centralizata 

15  CNOPJ masc. grupa 2 

Timisoara 
Timisoara 11-31.01.2020 21 19   X Preg.centralizata 

16  CNOPJ masc. grupa 2 

Timisoara 
Timisoara 01-29.02.2020 29 19   X Preg.centralizata 

17 CNOPJ masc. grupa 2  

Timisoara 
Timisoara 01-31.03.2020 31 19   X Preg.centralizata 

18  CNOPJ masc Bacau Bacau 11-31.01.2020 21 22   X Preg.centralizata 

19 CNOPJ masc Bacau Bacau 01-29.02.2020 29 22   X Preg.centralizata 



20  CNOPJ masc Bacau Bacau 01-31.03.2020 31 22   X Preg.centralizata 

21 Centrul de preg.a loturilor 
nat.largite CNE 2001/2005 

Sighisoara 06-31.01.2020 25 36  X  Preg.ptr.CE.MU.18 2020 

22 Centrul de preg.a loturilor 

nat.largite CNE 2001/2005 
Sighisoara 01-29.02.2020 29 36  X  Preg.ptr.CE.MU.18 2020 

23 Centrul de preg.a loturilor 

nat.largite CNE 2001/2005 
Sighisoara 01-31.03.2020 31 36  X  Preg.ptr.CE.MU.18 2020 

24 Pregatire SF Bucuresti 19-22.01.2020 4 28  X  Pregatire centralizata 
25 Pregatire SF Nestabilit 16-19.02.2020 4 28  X  Pregatire centralizata 

26 Pregatire lot SF Nestabilit 12-18.03.2020 8 32  X  Pregatire centralizata 

27 Pregatire lot TF 2000/2001 Ploiesti 16-20.02.2020 5 27  X  Pregatire centralizata 
28 Pregatire lot TF 2000/2001 Nestabilit 15-19.03.2020 5 27  X  Pregatire centralizata 

29 Pregatire lot TF 2000/2001 Bucuresti 23-26.03.2020 5 27  X  Pregatire centralizata 

30 CNOPJ fem Iasi Iasi 11-31.01.2020 21 22   X Pregatire 

31  CNOPJ fem Iasi Iasi 01-29.02.2020 29 22   X Pregatire  

32  CNOPJ fem Iasi Iasi 01-31.03.2020 31 22   X Pregatire 

33 Pregatire lot JF 2002/2003 Izvorani 23-26.03.2020 3 21  X  Preg.ptr.CE.WU.19 2021 

34 Pregatire lot CF 2004/2005 Caracal 22-26.03.2020 4 27  X  Preg.ptr.CE.WU.17 2021 

35 Centrul de preg.a loturilor 
nat.largite CNE 2002/2007 

Rm.Valcea 10-31.01.2020 21 53  X  Preg.ptr.CE.WU.17 2021 

36 Centrul de preg.a loturilor 

nat.largite CNE 2002/2007 
Rm.Valcea 01-29.02.2020 29 53  X  Preg.ptr.CE.WU.17 2021 

37 Centrul de preg.a loturilor 

nat.largite CNE 2002/2007 
Rm.Valcea 01-31.03.2020 31 53  X  Preg.ptr.CE.WU.17 2021 

38 Centrul de preg.a loturilor 

nat.largite CNE 2002/2007 
Brasov  10-31.01.2020 21 47  X  Preg.ptr.CE.WU.17 2021 

39 Centrul de preg.a loturilor 

nat.largite CNE 2002/2007 
Brasov 01-29.02.2020 29 47  X  Preg.ptr.CE.WU.17 2021 

40 Centrul de preg.a loturilor 
nat.largite CNE 2002/2007 

Brasov 01-31.03.2020 31 47  X  Preg.ptr.CE.WU.17 2021 

41 CNOPJ fem 

grupa 1  Baia Mare 
Baia Mare 11-31.01.2020 21 22   X Pregatire centralizata 

42  CNOPJ fem 

gupa 1  Baia Mare 
Baia Mare 01-29.02.2020 29 22   X Pregatire centralizata 

43  CNOPJ fem 

grupa1  Baia Mare 
Baia Mare 01-31.03.2020 31 22   X Pregatire centralizata 

44  CNOPJ fem 

grupa 2  Baia Mare 
Baia Mare 11-31.01.2020 21 19   X Pregatire centralizata 

45 CNOPJ fem 

grupa 2  Baia Mare 
Baia Mare 01-29.02.2020 29 19   X Pregatire centralizata 

46  CNOPJ fem 

grupa 2  Baia Mare 
Baia Mare 01-31.03.2020 31 19   X Pregatire centralizata 

47 Pegatire SM Nestabilit  12-14.04.2020 3 30  X  Preg.ptr.calif.CM 2021 

48 Pregatire SM Nestabilit  30.05-05.06.2020 7 30  X  Preg.ptr.calif.CM 2021 

49 Pregatire SM Nestabilit 08-14.06.2020 7 22  X  Preg.ptr.CM Univ.2020 



50 Preg. Beach Handbal SM Cta /Venus 13-17.04.2020 5 23  X  Preg.ptr.CE Beach 2021 

51 Preg. Beach Handbal SM Cta /Venus 25-29.05.2020 5 23  X  Preg.ptr.CE WU 19 

52 Preg. Beach Handbal SM Cta /Venus 08-15.06.2020 8 18  X  Preg.ptr.CE WU 19 

53 Pregatire TM 2000/2001 Nestabilit 12-16.04.2020 5 25  X  Pregatire ptr.CE 2020 

54 Pregatire TM 2000/2001 Nestabilit 07-14.06.2020 8 25  X  Pregatire ptr.CE 2020 

55 Pregatire TM 2000/2001 Nestabilit 22-26.06.2020 5 25  X  Pregatire ptr.CE 2020 

56 Pregatire JM 2002/2003 Izvorani 10-14.05.2020 5 26  X  Preg.calif.CE 2020 

57 Pregatire JM 2002/2003 Sighisoara 18-22.05.2020 5 26  X  Preg.calif.CE 2020 

58 Pregatire JM 2002/2003 Buc/Sighisoara 28.06-09.07.2020 12 30  X  Preg.calif.CE 2020 

59 Preg. Beach Handbal JM Cta/Venus 13-16.05.2020 4 23  X  Preg.ptr.CE WU 19 

60 Preg. Beach Handbal JM Cta/Venus 25-29.05.2020 5 23  X  Preg.ptr.CE WU 19 

61 Preg. Beach Handbal JM Cta/Venus 08-19.06.2020 12 18  X  Preg.ptr.CE WU 19 

62 Pregatire CM 2004/2005 Sf.Gheorghe 05-10.04.2020 6 33  X  Preg.calif.CM 2021 

63 Pregatire CM 2004/2005 Bacau 25-28.05.2020 4 23  X  Preg.calif.CM 2021 

64 Pregatire CM 2004/2005 Izv/Sighisoara 19-27.06.2020 9 33  X  Preg.calif.CM 2021 

65 CNOPJ  masc. 

grupa 1 Bucuresti 
Bucuresti 01-04.04.2020 

21-30.04.2020 

14 20   X Pregatire centralizata 

66  CNOPJ  masc. 
grupa 1  Bucuresti 

Bucuresti 01-31.05.2020 31 20   X Pregatire centralizata 

67 CNOPJ  masc. 

grupa 1  Bucuresti 
Bucuresti 01-13.06.2020 13 20   X Pregatire centralizata 

68  CNOPJ  masc. 

grupa 2  Bucuresti 
Bucuresti 01-04.04.2020 

21-30.04.2020 

14 20   X Pregatire centralizata 

69 CNOPJ  masc. 

grupa 2  Bucuresti 
Bucuresti 01-31.05.2020 31 20   X Pregatire centralizata 

70  CNOPJ  masc. 

grupa 2  Bucuresti 
Bucuresti 01-13.06.2020 13 20   X Pregatire centralizata 

71  CNOPJ masc. 

grupa 1  Timisoara 
Timisoara 01-04.04.2020 

21-30.04.2020 

14 22   X Pregatire centralizata 

72 CNOPJ masc. 

grupa 1  Timisoara 
Timisoara 01-31.05.2020 31 22   X Pregatire centralizata 

73 CNOPJ  masc. 
grupa 1  Timisoara 

Timisoara 01-13.06.2020 13 22   X Pregatire centralizata 

74  CNOPJ masc. 

grupa 2  Timisoara 
Timisoara 01-04.04.2020 

21-30.04.2020 

14 19   X Pregatire centralizata 

75 CNOPJ masc. 

grupa 2  Timisoara 
Timisoara 01-31.05.2020 31 19   X Pregatire centralizata 

76 CNOPJ  masc. 
grupa 2  Timisoara 

Timisoara 01-13.06.2020 13 19   X Pregatire centralizata 

77  CNOPJ  masc.Bacau Bacau 01-04.04.2020 

21-30.04.2020 

14 22   X Pregatire centralizata 

78 CNOPJ  masc. Bacau Bacau 01-31.05.2020 31 22   X Pregatire centralizata 
79 CNOPJ  masc. Bacau Bacau 01-13.06.2020 13 22   X Pregatire centralizata 



80 Centrul de preg.a loturilor 

nat.largite CNE 2001/2005 
Sighisoara 01-30.04.2020 30 36  X  Preg.ptr.CE MU 18 2020 

81 Centrul de preg.a loturilor 

nat.largite CNE 2001/2005 
Sighisoara 01-31.05.2020 31 36  X  Preg.ptr.CE MU 18 2020 

82 Centrul de preg.a loturilor 

nat.largite CNE 2001/2005 
Sighisoara 01-20.06.2020 20 36  X  Preg.ptr.CE MU 18 2020 

83 Pregatire SF Nestabilit 21-26.05.2020 4 32  X  Pregatire centralizata 

84 Pregatire SF Nestabilit 29-30.05.2020 2 32  X  Pregatire centralizata 
85 Pregatire SF Bucuresti 07-08.06.2020 2 32  X  Preg. + control medic 

86 Pregatire SF Brasov 08-11.06.2020 4 32  X  Pregatire centralizata 

87 Pregatire SF Bucuresti 19-25.06.2020 10 32  X  Pregatire centralizata 
88 Pregatire SF Izvorani 29.06-03.07.2020 5 32  X  Pregatire centralizata 

89 Preg. Beach Handbal SF Cta/Venus 27-30.04.2020 4 23  X  Preg.ptr.CE WU 19 

90 Preg. Beach Handbal SF Cta/Venus 22-26.05.2020 5 23  X  Preg.ptr.CE WU 19 

91 Preg. Beach Handbal SF Cta/Venus 04-10.06.2020 7 18  X  Preg.ptr.CE WU 19 

92 Preg. Beach Handbal SF Cta/Venus 14-19.06.2020 6 18  X  Preg.ptr.CE WU 19 

93 Preg. Beach Handbal SF Cta/Venus 25.06-02.07.2020 8 15  X  Preg.ptr.CE WU 19 

94 Pregatire lot TF 2000/2001 Nestabilit 11-22.05.2020 5 27  X  Pregatire centralizata 
95 Pregatire lot TF 2000/2001 Nestabilit 25-31.05.2020 7 27  X  Pregatire centralizata 

96 Pregatire lot TF 2000/2001 Bucuresti 01-02.06.2020 2 27  X  Preg. + control medic 

97 Pregatire lot TF 2000/2001 Bucuresti 03-10.06.2020 8 29  X  Pregatire centralizata 

98 Pregatire lot TF 2000/2001 Bucuresti 10-15.06.2020 5 27  X  Pregatire centralizata 

99 Pregatire lot TF 2000/2001 Bucuresti 22-29.06.2020 8 29  X  Pregatire centralizata 

100  CNOPJ fem Iasi Iasi 01-04.04.2020 

21-30.04.2020 
14 22   X Pregatire centralizata 

101  CNOPJ fem Iasi Iasi 01-31.05.2020 31 22   X Pregatire centralizata 
102  CNOPJ fem Iasi Iasi 01-13.06.2020 13 22   X Pregatire centralizata 
103 Pregatire lot JF 2002/2003 Bistrita Nasaud 08-11.06.2020 3 27  X  Preg.ptr.CE WU 19 2021 

104 Pregatire lot JF 2002/2003 Bistrita Nasaud 13-19.07.2020 6 27     X  Preg.ptr.CE WU 19 2021 

105 Preg. Beach Handbal JF  U 16 Cta/Venus 17-20.04.2020 4 23  X  Preg.ptr.CE WU 19  
106 Preg. Beach Handbal JF U 16 Cta/Venus 16-29.05.2020 4 23  X  Preg.ptr.CE WU 19  
107 Preg. Beach Handbal JF U 16 Cta/Venus 08-19.06.2020 12 18  X  Preg.ptr.CE WU 19  
1-8 Pregatire lot CF 2004/2005 Rm.Valcea 17-19.04.2020 2 21  X  Preg.ptr.CE WU 17 2021  
109 Pregatire lot CF 2004/2005 Rm.Valcea 21-28.06.2020 7 27  X  Preg.ptr.CE WU 17 2021 
110 Centrul de preg.a loturilor 

nat.largite CNE 2002/2007 
Rm.Valcea 01-30.04.2020 30 53  X  Preg.ptr.CE WU 17 2021 

111 Centrul de preg.a loturilor 

nat.largite CNE 2002/2007 
Rm.Valcea 01-31.05.2020 31 53  X  Preg.ptr.CE WU 17 2021 

112 Centrul de preg.a loturilor 
nat.largite CNE 2002/2007 

Rm.Valcea 01-20.06.2020 20 53  X  Preg.ptr.CE WU 17 2021 

113 Centrul de preg.a loturilor 

nat.largite CNE 2002/2007 
Brasov 01-30.04.2020 30 47  X  Preg.ptr.CE WU 17 2021 



114 Centrul de preg.a loturilor 

nat.largite CNE 2002/2007 
Brasov 01-31.05.2020 31 47  X  Preg.ptr.CE WU 17 2021 

115 Centrul de preg.a loturilor 

nat.largite CNE 2002/2007 
Brasov 01-20.06.2020 20 47  X  Preg.ptr.CE WU 17 2021 

116  CNOPJ feminin 

gupa 1  Baia Mare 
Baia Mare 01-04.04.2020 

21-30.04.2020 

14 22   X Pregatire centralizata 

117 CNOPJ feminin 

gupa 1  Baia Mare 
Baia Mare 01-31.05.2020 31 22   X Pregatire centralizata 

118  CNOPJ feminin 

gupa 1  Baia Mare 
Baia Mare 01-13.06.2020 13 22   X Pregatire centralizata 

119  CNOPJ feminin 
gupa 2  Baia Mare 

Baia Mare 01-04.04.2020 

21-30.04.2020 

14 19   X Pregatire centralizata 

120  CNOPJ feminin 

gupa 2  Baia Mare 
Baia Mare 01-31.05.2020 31 19   X Pregatire centralizata 

121  CNOPJ feminin 

gupa 2  Baia Mare 
Baia Mare 01-13.06.2020 13 19   X Pregatire centralizata 

122 Preg. Beach Handbal  SM Cta/Venus 25.06-02.07.2020 8 15  X  Preg.ptr.CE WU 19 

123 Pregatire lot TM 2000/2001 Nestabilit  29.06-01.07.2020 3 25  X  Pregatire ptr.CE 2020 

124 Pregatire lot JM 2002/2003 Nestabilit 17-23.07.2020 7 26  X  Preg.calif.CE 2020 

125 Pregatire lot JM 2002/2003 Nestabilit 27.07-05.08.2020 10 26  X  Preg.calif.CE 2020 

126 Pregatire lot JM 2002/2003 Izvorani 10-14.08.2020 5 26  X  Preg.calif.CE 2020 

127 Preg. Beach Handbal  JM Cta/Venus 01-07.07.2020 7 15  X  Preg.ptr.CE WU 19 

128 Pregatire lot CM 2004/2005 Constanta 25-31.07.2020 7 29  X  Preg.calificare CM 2021 

129 Pregatire lot CM 2004/2005 Brasov 17-20.08.2020 4 45  X  Preg.calificare CM 2021 

130  CNOPJ  masculin 

grupa 1  Bucuresti 
Izvorani  20-26.07.2020 7 20   X Pregatire centralizata 

131 CNOPJ  masculin 

grupa 1  Bucuresti 
Izvorani 10-31.08.2020 21 20   X Pregatire centralizata 

132 CNOPJ  masculin 

grupa 1  Bucuresti 
Bucuresti 07-30.09.2020 23 20   X Pregatire centralizata 

133  CNOPJ  masculin 

grupa 2  Bucuresti 
Izvorani  20-26.07.2020 7 20   X Pregatire centralizata 

134  CNOPJ  masculin 

grupa 2  Bucuresti 
Izvorani 10-31.08.2020 21 20   X Pregatire centralizata 

135  CNOPJ  masculin 

grupa 2  Bucuresti 
Bucuresti 07-30.09.2020 23 20   X Pregatire centralizata 

136  CNOPJ masculin 

grupa 1  Tmisoara 
Izvorani  20-26.07.2020 7 22   X Pregatire centralizata 

137  CNOPJ masculin 

grupa 1  Timisoara 
Izvorani 10-31.08.2020 21 22   X Pregatire centralizata 

138  CNOPJ masculin 

grupa 1  Timisoara 
Timisoara 07-30.09.2020 23 22   X Pregatire centralizata 

139  CNOPJ masculin 
grupa 2  Bucuresti 

Izvorani  20-26.07.2020 7 19   X Pregatire centralizata 

140 CNOPJ masculin 

grupa 2  Timisoara 
Izvorani 10-31.08.2020 21 19   X Pregatire centralizata 



141 CNOPJ masculin 

grupa 2  Timisoara 
Timisoara 07-30.09.2020 23 19   X Pregatire centralizata 

142 CNOPJ masculin Bacau Izvorani  20-26.07.2020 7 22   X Pregatire centralizata 
143  CNOPJ masculin Bacau Izvorani 10-31.08.2020 21 22   X Pregatire centralizata 
144 CNOPJ masculin Bacau Bacau 07-30.09.2020 23 22   X Pregatire centralizata 
145 Centrul de preg.a loturilor 

nat.largite CNE 2002/2005 
Sighisoara 16-31.08.2020 15 41  X  Preg.ptr.CE MU18 2021 

146 Centrul de preg.a loturilor 

nat.largite CNE 2002/2005 
Sighisoara 01-30.09.2020 30 41  X  Preg.ptr.CE MU18 2021 

147 Pregatire lot SF Izvorani 11-15.07.2020 5 25  X  Pregatire centralizata 

148 Pregatire lot SF Nestabilit 28.09-01.10.2020 4 32  X  Pregatire centralizata 

149  CNOPJ fem  Iasi Izvorani 20-26.07.2020 7 22   X Pregatire centralizata 
150  CNOPJ fem  Iasi Izvorani 10-31.08.2020 21 22   X Pregatire centralizata 
151 CNOPJ fem  Iasi Iasi 07-30.09.2020 23 22   X Pregatire centralizata 
152 Pregatire lot JF  2002/2003 Bistrita Nasaud 10-16.08.2020 6 27  X  Preg.ptr.CE WU19 2021 

153 Preg. Beach Handbal  JF Cta/Venus 01-07.07.2020 7 15  X  Preg.ptr.CE WU19 2021 

154 Pregatire lot CF  2004/2005 Rm.Valcea 20-30.08.2020 10 27  X  Preg.ptr.CE WU17 2021 

155 Centrul de preg.a loturilor 

nat.largite CNE 2002/2007 
Rm.Valcea 01-30.09.2020 30 53  X  Preg.ptr.CM WU19 2021 

156 Centrul de preg.a loturilor 

nat.largite CNE 2002/2007 
Brasov 01-30.09.2020 30 47  X  Preg.ptr.CM WU19 2021 

157  CNOPJ feminin 
gupa 1 Baia Mare 

Izvorani 20-26.07.2020 7 22   X Pregatire centralizata 

158  CNOPJ feminin 

gupa 1  Baia Mare 
Izvorani 10-31.08.2020 21 22   X Pregatire centralizata 

159 CNOPJ feminin 

gupa 1  Baia Mare 
Baia Mare 07-30.09.2020 23 22   X Pregatire centralizata 

160  CNOPJ feminin 

gupa 2  Baia Mare 
Izvorani 20-26.07.2020 7 19   X Pregatire centralizata 

161  CNOPJ feminin 

gupa 2  Baia Mare 
Izvorani 10-31.08.2020 21 19   X Pregatire centralizata 

162  CNOPJ feminin 

gupa 2  Baia Mare 
Baia Mare 07-30.09.2020 23 19   X Pregatire centralizata 

163 Pregatire lot SM Nestabilit 01-03.11.2020 3 30  X  Preg.ptr.calif.CM 2021 

164 Pregatire lot SM Nestabilit 17-22.12.2020 6 30  X  Preg.ptr.calif.CM 2021 

165 Pregatire lot TM 2000/2001 Nestabilit 01-05.11.2020 5 25  X  Preg.ptr.calif.CE 2020 

166 Pregatire lot TM 2000/2001 Nestabilit 17-22.12.2020 6 25  X  Preg.ptr.calif.CE 2020 

167 Pregatire lot JM 2002/2003 Sighisoara 12-22.10.2020 11 26  X  Preg.ptr.calif.CM 2021 
168 Pregatire lot JM 2002/2003 Sighisoara 01-05.11.2020 5 26  X  Preg.ptr.calif.CM 2021 
169 Pregatire lot JM 2002/2003 Izvorani 06-17.12.2020 12 26  X  Preg.ptr.calif.CM 2021 
170 Pregatire lot CM 2004/2005 Piatra Neamt 16-21.10.2020 5 45  X  Preg.ptr.calif.CM 2021 
171 Pregatire lot CM 2004/2005 Izvorani 13-17.12.2020 5 26  X  Preg.ptr.calif.CM 2021 
172  CNOPJ  masculin Bucuresti 01-31.10.2020 31 20   X Pregatire centralizata 



grupa 1  Bucuresti 

173 CNOPJ  masculin 

grupa 1  Bucuresti 
Bucuresti 01-30.11.2020 30 20   X Pregatire centralizata 

174 CNOPJ  masculin 
grupa 1  Bucuresti 

Bucuresti 01-21.12.2020 21 20   X Pregatire centralizata 

175  CNOPJ  masculin 

grupa 2  Bucuresti 
Bucuresti 01-31.10.2020 31 20   X Pregatire centralizata 

176  CNOPJ  masculin 

grupa 2  Bucuresti 
Bucuresti 01-30.11.2020 30 20   X Pregatire centralizata 

177  CNOPJ  masculin 

grupa 2  Bucuresti 
Bucuresti 01-21.12.2020 21 20   X Pregatire centralizata 

178 CNOPJ masculin 

grupa 1  Timisoara 
Timisoara 01-31.10.2020 31 22   X Pregatire centralizata 

179 CNOPJ masculin 

grupa 1  Timisoara 
Timisoara 01-30.11.2020 30 22   X Pregatire centralizata 

180  CNOPJ masculin 

grupa 1  Timisoara 
Timisoara 01-21.12.2020 21 22   X Pregatire centralizata 

181  CNOPJ masculin 

grupa 2  Timisoara 
Timisoara 01-31.10.2020 31 19   X Pregatire centralizata 

182  CNOPJ masculin 

grupa 2  Timisoara 
Timisoara 01-30.11.2020 30 19   X Pregatire centralizata 

183  CNOPJ masculin 
grupa 2  Timisoara 

Timisoara 01-21.12.2020 21 19   X Pregatire centralizata 

184  CNOPJ masc.Bacau Bacau 01-31.10.2020 31 22   X Pregatire centralizata 
185  CNOPJ masc.Bacau Bacau 01-30.11.2020 30 22   X Pregatire centralizata 
186  CNOPJ masc.Bacau Bacau 01-21.12.2020 21 22   X Pregatire centralizata 
187 Centrul de preg.a loturilor 

nat.largite CNE 2002/2005 
Sighisoara 01-31.10.2020 31 41  X  Preg.ptr.CE MU18 2021  

188 Centrul de preg.a loturilor 

nat.largite CNE 2002/2005 
Sighisoara 01-30.11.2020 30 41  X  Preg.ptr.CE MU18 2021  

189 Centrul de preg.a loturilor 

nat.largite CNE 2002/2005 
Sighisoara 01-21.12.2020 21 41  X  Preg.ptr.CE MU18 2021  

190 Pregatire lot SF Nestabilit 23-25.11.2020 3 32  X  Pregatire centralizata 

191 Pregatire lot SF Bucuresti 30.11-02.12.2020 3 29  X  Pregatire centralizata 

192 Pregatire lot TF  2000/2001 Nestabilit 28.09-02.10.2020 5 27  X  Pregatire centralizata 
193 Pregatire lot TF  2000/2001 Nestabilit 22-29.11.2020 8 27  X  Pregatire centralizata 
194 Pregatire lot TF  2000/2001 Nestabilit 05-09.12.2020 5 27  X  Pregatire centralizata 
195 Pregatire lot TF  2000/2001 Nestabilit 14-17.12.2020 4 27  X  Pregatire centralizata 
196  CNOPJ feminin  Iasi Iasi 01-31.10.2020 31 22   X Pregatire centralizata 
197  CNOPJ feminin  Iasi Iasi 01-30.11.2020 30 22   X Pregatire centralizata 
198  CNOPJ feminin  Iasi Iasi 01-21.12.2020 21 22   X Pregatire centralizata 
199 Pregatire lot JF  2004/2005 Izvorani 27.09-02.10.2020 5 27  X  Preg.ptr.CE WU 19 2021 

200 Pregatire lot JF  2004/2005 Izvorani 23-27.11.2020 4 27  X  Preg.ptr.CE WU 19 2021 

201 Pregatire lot CF  2004/2005 Izvorani 27.09-02.10.2020 5 27  X  Preg.ptr.calif.CE  2021 



202 Pregatire lot CF  2004/2005 Izvorani 23-27.11.2020 4 27  X  Preg.ptr.calif.CE 2021 
203 Centrul de preg.a loturilor 

nat.largite CNE 2002/2007 
Rm.Valcea 01-31.10.2020 31 53  X  Preg.ptr.calif.CE WU 19  

WU 17 2021 
204 Centrul de preg.a loturilor 

nat.largite CNE 2002/2007 
Rm.Valcea 01-30.11.2020 30 53  X  Preg.ptr.calif.CE WU 19 

WU 17 2021 
205 Centrul de preg.a loturilor 

nat.largite CNE 2002/2007 
Rm.Valcea 01-21.12.2020 21 53  X  Preg.ptr.calif.CE WU 19 

WU 17 2021 
206 Centrul de preg.a loturilor 

nat.largite CNE 2002/2007 
Brasov 01-31.10.2020 31 47  X  Preg.ptr.calif.CE WU 19 

WU 17 2021 

207 Centrul de preg.a loturilor 

nat.largite CNE 2002/2007 
Brasov 01-30.11.2020 30 47  X  Preg.ptr.calif.CE WU 19 

WU 17 2021 
208 Centrul de preg.a loturilor 

nat.largite CNE 2002/2007 
Brasov 01-21.12.2020 21 47  X  Preg.ptr.calif.CE WU 19 

WU 17 2021 

209  CNOPJ feminin 

gupa 1  Baia Mare 
Baia Mare 01-31.10.2020 31 22   X Pregatire centralizata 

210 CNOPJ feminin 

gupa 1  Baia Mare 
Baia Mare 01-30.11.2020 30 22   X Pregatire centralizata 

211 CNOPJ feminin 

gupa 1  Baia Mare 
Baia Mare 01-21.12.2020 21 22   X Pregatire centralizata 

212 CNOPJ feminin 
gupa 2  Baia Mare 

Baia Mare 01-31.10.2020 31 19   X Pregatire centralizata 

213  CNOPJ feminin 

gupa 2  Baia Mare 
Baia Mare 01-30.11.2020 30 19   X Pregatire centralizata 

214  CNOPJ feminin 

gupa 2  Baia Mare 
Baia Mare 01-21.12.2020 21 19   X Pregatire centralizata 

 TOTAL   3.548 5.717     

 

 
 * Se vor menţiona dacă este cazul şi acţiunile de pregătire desfăşurate în afara teritoriului României. 

** Acţiunile de pregătire se vor desfăşura cu prioritate în complexurile sportive naţionale şi/sau în celelalte baze 

sportive  aflate în administrarea MTS . 
 *** Se va bifa una din situaţiile de finanţare. 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

B. Calendar sportiv naţional 



 

Nr. 

crt. 

Denumirea  competiţiei Locul de 

desfăşurare 

Perioada de 

desfăşurare 

Surse de finanţare* Nr. estimat de 

cluburi 
participante 

Integral 
din bugetul 

MTS 

Parţial din 
bugetul 

MTS 

Venituri 
proprii 

federatie 

01 Liga Nationala masculin Diferite localitati Ian-iunie,sept-decembrie  X  14 

02 Liga Nationala feminin Diferite localitati Ian-iunie,sept-decembrie  X  14 

03 Divizia A masculin Diferite localitati Ian-iunie,sept-decembrie  X  24 

04 Divizia A feminin Diferite localitati Ian-iunie,sept-noiembrie  X  25 

05 Turneu final Beach Handbal SF Constanta 01-04.06.2020  X  20 

06 Turneu final Beach Handbal SM Constanta 01-04.06.2020  X  20 

07 Campionat National JM I Diferite localitati Ian-mai,sept-decembrie  X  50 

08 Campionat National JM I Turnee Finale Diferite localitati 06-10.05.2020  X  16 

09 Campionat National JF I Diferite localitati Febr-mai,sept-decembrie  X  40 

10 Camp.Nat.Beach Handbal JF Constanta 30.07-02.08.2020  X  50 

11 Camp.Nat.Beach Handbal JM Constanta 30.07-02.08.2020  X  50 

12 Campionat National JM II Diferite localitati Febr-iunie,sept-noiembrie  X  55 

13 Campionat National JM II Turnee Finale Diferite localitati 13-07.05.2020  X  16 

14 Campionat National JF II Diferite localitati Febr-iunie,sept-decembrie  X  65 

15 Campionat National JM III Diferite localitati Ian-iunie,sept-decembrie  X  58 

16 Campionat National JM III Turnee Finale Diferite localitati 20-24.05.2020  X  16 

17 Campionat National JM IV Turnee Finale Diferite localitati 21-24.05.2020  X  16 

18 Campionat National JF III Diferite localitati Febr-iunie,sept-decembrie  X  90 

19 Cupa Romaniei masculin Nestabilit Nov.2019 - aprilie 2020  X  32 

20 Cupa Romaniei feminin Nestabilit Oct.2019 –aprilie 2020  X  35 

21 Supercupa Romaniei feminin Nestabilit Septembrie 2020  X   2 

22 Supercupa Romaniei  masculin Nestabilit Septembrie 2020  X  2 

 TOTAL:      710 

 
*Se va bifa una din situaţiile de finanţare. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



C. Calendar sportiv internaţional (competiţii sportive internaţionale) * 

Nr. 

crt 

Denumirea 

competiţiei 

Locul de 

desfăşurare 
(ţară, 

localitate) 

Perioada de 

desfăşurare 

Număr 

zile 
deplasare 

Număr total 

componenţi 
ai 

delegaţiei 

române 

Surse de finanţare** Obiectivul de 

performanţă Integral 
din 

bugetul 

MTS 

Parţial 
din 

bugetul 

MTS 

Venituri 
proprii 

federatie 

01 Joc calif.CM 2021 SM Italia 08-13.01.2020 6 28  X  Calif.CM 2021 

02 Jocuri Mediteraneene  JM Atena/GRE 16-23.02.2020 9 21  X  Preg.CE 2020 

03 Jocuri bilaterale CM Calarasi 14-16.02.2020 3 52  X  Pregatire 

04 Turneu Preolimpic SF Podgorica/MNE 18-23.03.2020 6 104  X  Calif.JO Tokyo 

05 Joc calificare  CE 2020  SF Lubliana Polonia 23-26.03.2020 3 26  X  Calif.CE 2020 

06 Joc califificare  CE 2020 SF Ploiesti  26-30.03.2020 4 53  X  Calif.CE 2020 

07 Turneu international TF  2000/2001 Germania 19-22.03.2020 4 21  X  Loc 1-4 CM U 20 

08 Turneu international TF  2000/2001 Rusia /Rostov 26-30.03.2020 5 21  X  Pregatire 

09 Turneu international JF  2002/2003 Portugalia 26-30.03.2020 5 21  X  Preg.ptr.CE WU 19 

2021 

10 Turneu internat.CF 2004/2005 Grecia 24-28.02.2020 5 22  X  Loc 1-8 2021 CE 

11 Joc calif.CM 2021 SM Nestabilit 14-17.04.2020 4 25  X  Calif.CM 2021 

12 Joc calif.CM 2021 SM Romania 17-20.04.2020 4 52  X  Calif.CM 2021 

13 Joc calif.CM 2021 SM Nestabilit 05-08.06.2020 4 25  X  Calif.CM 2021 

14 Joc calif.CM 2021 SM Romania 08-12.06.2020 5 56  X  Calif.CM 2021 

15 CM Universitar 2020 SM Lodz/POL 14-22.06.2020 9 20  X  Loc 1-6 

16 Trofeu Marea Neagra Beach 

Handbal SM 
Cta/Venus 15-18.06.2020 4 120  X  Pregatire 

17 Turneu internat.Beach Handbal SM Ungaria 20-24.06.2020 5 15  X  Pregatire 

18 Jocuri pregatire ptr.CE 2020 TM Nestabilit  16-20.04.2020 5 55  X  Preg. ptr.CM 2021 

19 Jocuri pregatire ptr.CE 2020 TM Nestabilit 26-29.06.2020 4 55  X  Preg. ptr.CM 2021 

20 Turneu internat.JM 2002/2003 Bulgaria 14-17.05.2020 4 21  X  Preg. ptr.CE 2020 

21 Jocuri bilaterale JM 2002/2003 ROU/AUT 22-24.05.2020 3 52  X  Preg. ptr.CE 2020 

22 Turneu internat.Beach Handbal JM  

2002/2003 
Ungaria 20-24.06.2020 5 15  X  Pregatire 

23 CE Beach Handbal JM 2002/2003 Italia 07-12.07.2020 6 15  X  Loc 1-8 

24 Turneu internat.CM 2004/2005  Bacau 28-31.05.2020 4 92  X  Pregatire 

25 Joc calificare CE 2020  SF Ukraina 26-29.05.2020 4 26  X  Calif.CE 2020 

26 Joc calificare CE 2020 SF Romania 30.05-01.06.2020 3 53  X  Calif.CE 2020 

27 Turneu international SF Nestabilit 11-15.05.2020 5 26  X  Particip.JO Tokyo 

28 Turneu international SF Nestabilit 25-29.06.2020 5 54  X  Particip.CE 2020 

29 Trofeu Marea Neagra Beach 

Handbal SF 
Cta/Venus 10-14.06.2020 4 120  X  Pregatire 

30 Turneu internat.Beach Handbal SF Ungaria 20-24.06.2020 5 15  X  Pregatire 



31 Trofeul Carpati TF 2000/2001 Bucuresti 11-15.06.2020 5 95  X  Loc 1-2 

32 Trofeul Carpati JF 2002/2003 Bistrita Nasaud 11-15.06.2020 5 101  X  Pregatire 

33 Turneu internat.Beach Handbal JF Ungaria  20-24.06.2020 5 15  X  Pregatire 

34 Trofeul Carpati CF 2004/2005 Caracal 26-30.03.2020 4 101  X  Pregatire 

35 Jocuri Mediteraneene CF 2004/2005 Nestabilit 19-27.04.2020 9 21  X  Pregatire 

36 Turneu internat.Beach Handbal SM Grecia 02-06.07.2020 5 15  X  Calificare CE 

37 Campionat European TM 2000/2001 Letonia 01-13.07.2020 13 25  X  Loc 1-6 

38 Jocuri bilaterale JM 2002/2003 ROU/SLO 09-12.07.2020 4 52  X  Pregatire ptr. CE 

MU18 2020 

39 Jocuri bilaterale JM 2002/2003 ROU/HUN 23-26.07.2020 4 52  X  Pregatire ptr. CE 

MU18 2020 

40 Jocuri bilaterale JM 2002/2003 ROU/SRB 05-08.08.2020 4 52  X  Pregatire ptr. CE 

MU18 2020 

41 Campionat European JM 2002/2003 Muntenegru 14-23.08.2020 10 25  X  Loc 1 

42 Turneu internat.CM 2004/2005 Constanta 31.07-03.08.2020 4 92  X  Pregatire 

43 Trofeul Carpati  CM 2004/2005 Brasov 20-24.08.2020 4 92  X  Loc 1-2 

44 Turneu internat.SF Capbreton/FRA 03-08.07.2020 6 24  X  Preg.ptr.JO Tokyo 

45 Turneu internat.SF Muschino/JAP 15-24.07.2020 10 24  X  Preg.ptr.JO Tokyo 

46 Jocurile Olimpice Tokyo SF Tokyo/JAP 24.07-10.08.2020 18 24   X Loc 1-4 

47 Joc calificare CE Beach Handbal SF Grecia 02-06.07.2020 5 15  X  Calificare CE 

48 Campionat Mondial TF 2000/2001  Bucuresti 30.06-13.07.2020 12 640  X  Loc 1-4 

49 Camp.European Beach Handbal  JF  Nestabilit 08-13.07.2020 5 15  X  Loc 1-8 

50 Camp.European  CF  2004/2005 Goteborg  28.06-04.07.2020 7 21  X  Loc 1-4 

51 Joc calificare CE 2022 SM Nestabilit 03-05.11.2020 3 25  X  Calif.CE 2022 

52 Joc calificare CE 2022 SM Romania 05-09.11.2020 5 56  X  Calif.CE 2022 

53 Trofeul Carpati  SM Romania 26-30.12.2020 5 100  X  Calif.CE 2022 

54 Trofeul Carpati  TM 2000/2001 Nestabilit 05-09.11.2020 4 100  X  Loc 1-2 

55 Trofeul Carpati  JM 2002/2003 Oradea/Sighis  

Baia M,Bacau 
22-26.10.2020 4 102  X  Preg.ptr.CM 2021 

56 Jocuri bilaterale JM 2002/2003 ROU/HUN 05-08.11.2020 4 52  X  Preg.ptr.CM 2021 

57 Turneu internat.JM 2002/2003 SPA/BELGIA 17-20.12.2010 4 22  X  Preg.ptr.CM 2021 

58 Turneu Trofeul Viitorul Azi CM Piatra Neamt 21-25.10.2020 4 95  X  Loc 1-4 

59 Turneu internat.CM 2004/2005 Spania 17-20.12.2020 4 23  X  Pregatire 

60 Turneu international SF Nestabilit 02-05.10.2020 4 27  X  Preg.ptr.CE 2020 

61 Trofeul Carpati SF Nestabilit 25-29.11.2020 5 103  X  Preg.ptr.CE 2020 

62 Campionat European SF DEN/NOR 03-21.12.2020 18 27  X  Loc 1-6 

63 Turneu internat.TF 2000/2001 Bistrita 02-06.10.2020 5 95  X  Pregatire 

64 Turneu internat.TF 2000/2001 Nestabilit 10-13.12.2020 5 22  X  Pregatire 

65 Turneu internat.TF 2000/2001 Nestabilit 18-21.12.2020 4 22  X  Pregatire 

66 Jocuri bilaterale JF 2004/2005 Izvorani 02-05.10.2020 3 52  X  Pregatire 



67 Jocuri bilaterale JF 2004/2005 Izvorani 27-30.11.2020 3 52  X  Pregatire 

68 Jocuri bilaterale CF 2006/2007 Izvorani 02-05.10.2020 3 52  X  Pregatire 

69 Jocuri bilaterale CF 2006/2007 Izvorani 27-30.11.2020 3           52  X  Pregatire 

 TOTAL   371       3.861     

 * Se vor menţiona, dacă este cazul şi competiţiile sportive internaţionale organizate în România. 

** Se va bifa una din situaţiile de finanţare. 
D. Alte actiuni si activitati 

 D 1     Cursuri de formare si perfectionare a antrenorilor 

Nr. 
Crt 

Denumirea acţiunii Locul de 
desfăşurare 

Perioada de 
desfasurare 

Numar 
participanti 

Surse de finanţare* Observatii 
 Integral 

din bugetul 
MTS 

Parţial din 

bugetul 
MTS 

Venituri 

proprii 
federatie 

01 Curs antrenori Master Coach – modul 4 Bucuresti 19-22.01.2020 40  X   

02 Curs antrenori seniori/senioare Nestabilit 02-04.06.2020 100  X   

03 Curs antrenori seniori/senioare Beach 

Handbal 
Constanta 01-04.06.2020 60  X   

04 Curs antrenori juniori/junioare Nestabilit 10-12.06.2020 200  X   

 TOTAL   400     

* Se va bifa una din situaţiile de finanţare. 

 D 2      Congrese,conferinte,reuniuni de lucru si altele asemenea 

Nr. 

crt. 

Denumirea acţiunii Nr.zile de 

deplasare 

    Locul de 

desfasurare       

Nr.componenti  

   ai 

 delegatiei  
romane 

Perioada de 

desfasurare 

 
 

 

Surse de finanţare* Scopul acţiunii 

 Integral 

din 
bugetul 

MTS 

Parţial 

din 
bugetul 

MTS 

Venituri 

proprii 
federatie 

01  Conferinta Presedinti EHF 3 Suedia  1 24-27.01.2020  X   
Regulament,buget 

02 Tragere la sorti CM U 21 TF 3 Bucuresti 50 27-29.03.2020  X  Regulamente 

03 Conferinta Secretarilor Generali 

din EHF 
3 Bratislava  2 21-24.04.2020  X  Coordonare, 

regulamente 

 TOTAL 9  53      

* Se va bifa una din situaţiile de finanţare. 

 

 
 

 

 
 

 
D 3 Activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii pentru juniori mici  



Nr. 
crt. 

Denumirea acţiunii Locul de  
(tara, 

localitate) 

Nr. 
participanţi 

estimat 

   Perioada de 
desfasurare 

Surse de finanţare* Scopul acţiunii 
 Integral 

din bugetul 
MTS 

Parţial din 

bugetul 
MTS 

Venituri 

proprii 
federatie 

01 Programul Talent masc. Tg.Mures/Timisoara 50 14-16.04.2020  X  Preg./selectie 

02 Programul Talent masc Cta/Bacau 50 05-07.06.2020  X  Preg./selectie 

03 Festival Nat.Minihandbal 

masc. 
Turda 1.500 11-14.06.2020  X  Faza Finala Mini 

handbal-selectie 

04 Festival Nat.Minihandbal 

fem. 
Brasov 1.500 04-07.06.2020  X  Preg./selectie 

05 Festival Nat.Minihandbal 

fem. + masc Beach Handbal 
Arad 330 01-04.06.2020  X  Preg.centralizata 

06 Festival Nat.Minihandbal 

fem. + masc Beach Handbal 
Constanta 440 01-04.06.2020  X  Preg.centralizata 

07 Festival Nat.Minihandbal 

fem. + masc Beach Handbal 
Piatra Neamt 330 01-04.06.2020  X  Preg.centralizata 

08 Tabara lot  CM mici Alba Iulia 26 31.08-06.09.2020  X  Preg.centralizata 

09 Tabara lot  CF mici Rm.Valcea 26 24-30.08.2020  X  Preg.centralizata 

10 Programul Talent masc Izvorani/Bacau 50 02-04.10.2020  X  Preg.+ selectie 

11 Programul Talent JM mici Timisoara/Sighisoara 50 06-08.11.2020  X  Preg.+ selectie 

12 Programul Talent JF mici Izvorani 54 15-18.10.2020         X  Preg.+ selectie 

 TOTAL  4.406      

* Se va bifa una din situaţiile de finanţare. 

  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

D 4 Activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii pentru copii sub 9 ani 



Nr. 
crt. 

Denumirea acţiunii Locul de 
desfasurare 

(tara, 
localitate) 

Nr. 
participanţi 

estimat 

   Perioada de 
desfasurare 

Surse de finanţare* Scopul acţiunii 
 Integral 

din bugetul 
MTS 

Parţial din 

bugetul 
MTS 

Venituri 

proprii 
federatie 

01 Festival Nat. Baby Handbal 

masc+ feminin 
Bucuresti 1.200 27-30.08.2020  X  Festival mixt 

 TOTAL  1.200      

* Se va bifa una din situaţiile de finanţare. 

 
 NOTĂ 

 Acţiunile/activităţile din cadrul programului de activitate al federaţiei pe anul 2020 se completează în ordinea 

cronologică a desfăşurării acestora. 
 

 
 Presedinte   Secretar General  Director Economic                    MTS  

 Dedu Alexandru  Varzaru Cristina     Catuti Marana  Direcţia sinteză şi evaluare activitate sportivă
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