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ACTIVITATEA DEPARTAMENTULUI INTERNATIONAL  
In sezonul 2016/17 

 
1. Corespondenta internationala 
 

In sezonul  2016/17  Departamentul International a asigurat relatiile FRH cu 
IHFsi EHF, precum si cu federatiile nationale membre ale acestora. 
Au fost primite sau transmise peste 6000 de documente Se mentine tendinta 
continua ascendenta a schimbului de corespondenta internationala, desi in 
ultimul sezon s-a amplificat mult folosirea directa a platformelor on-line pentru 
schimbul de informatii (platforma de transferari intercontinentale a IHF, 
platformele de acreditari pentru turneele finale ale campionatele europene si 
mondiale, platformele de inregistrari on-line pentru congrese, conferinte, 
workshopuri, cursuri, etc, platformele de arhivare a inregistrarii meciurilor –
deocamdata fiind activa numai cea pentru echipele de seniori, etc) 

 
2. Transferuri internationale 
 

In perioada iulie 2016 – mai 2017 au fost  administrate 198 dosare de transfer 
international (149 in 2016 si 49 in 2017). Numarul redus de transferuri din 
2017 este determinat de restrictiile referitoare la perioadele de transfer din 
diversele federatii 
Din cele 198 de transferuri, numai 67 au fost transferuri spre Romania, deci 
ca si in sezoanele anterioare numarul iesirilor este net superior celui al 
intrarilor 
In acest sezon au activat in Romania 

 93 jucatori straini (cca dublare a numarului fata de sezonul anterior in 
care numarul acestora a fost de 47) 

o Din cei 93, 53 jucatori straini au fost efectiv adusi din alte 
federatii, 40 jucatori straini doar au schimbat clubul din Romania 
fata de sezonul anterior 

desi reglementarile de transfer din acest sezon pentru acestia sunt destul de 
restrictive si impun costuri consistente 
Numarul de repatrieri a fost redus  

 numai 14  
de la inceputul sezonului,similar cu cel din sezonul anterior 
Totalurile  de transferari in si din Romania sunt echilibrate in ceea ce priveste 
jucatorii inregistrati de cluburi cu si fara contract (pentru care se percep taxe 
de transfer) 
Se observa mentinerea tendintei de crestere a numarului de transferari si a 
cresterii numarului de transferuri intercontinentale (UAE, QAT, etc) fata de 
sezonul anterior 
Din pacate continua sa existe un numar foarte mare de jucatori transferati in 
baza &5.3b din reglementarile internationale de transfer Acest tip de 
transferari se refera la debutul in handbal la cluburi din strainatate al 
jucatorilor foarte tineri si la jucatorii care-si intrerup activitatea mai mult de 2 
ani. 
In acest sezon pina acum au fost 96 de astfel de transferuri in baza &5.3b 
in/din strainatate, din care doar 3 spre Romania 



Conform regulamentelor in vigoare acestea sunt transferuri pentru care nu se 
percep taxe de administrare. 
Tarile de destinatie pentru jucatorii romini sunt Italia, Anglia, Spania, mai 
recent Germania, Austria si tarile nordice, precum si Ungaria pentru jucatorii 
din vestul tarii (unii cu dubla cetatenie) 
Unele dosare nefinalizate sau finalizate prin anularea cererilor de transfer 
sunt datorate refuzului platii taxelor de transfer si compensatiilor pentru 
educatie pentru jucatorii intre 16-23 de ani, considerate de cluburile 
respective ca fiind prea mari, mai ales pentru jucatorii care au avut anterior 
contracte 
 
Desi a scazut aportul valutar al plecarii jucatorilor foarte tineri pentru care fie 
nu exista taxe de transfer (daca sunt sub 16 ani), fie nu au statut de jucatori 
profesionisti (caz in care taxa regulamentara de transfer este de doar  10% 
din taxa pentru profesionisti), incasarile valutare de pina acum sunt mai mari 
cele din sezonul anterior datorita numarului relativ mare de plecari de jucatori 
profesionisti si unelor compensatii pentru educatie pentru jucatorii din 
echipele nationale sau de la centrele de excelenta 

 
3. Sustinere logistica a participarii Romaniei la competitiile internationale 
 

A fost asigurata logistica relatiilor internationale pentru desfasurarea in 
conditii optime a participarii Romaniei in competitiile internationale. 
 

 Evenimente importante IHF si EHF organizate de Romania (turnee/ 
meciuri de calificare pentru campionate europene si mondiale pentru 
diverse categorii de virsta)  

 Contributii la organizarea turneelor/ meciurilor amicale internationale 
 Organizarea traditionalului turneu international TROFEUL CARPATI 2016 

(senioare) si pentru prima data a TROFEULUI CARPATI 2017 pentru 
tineret si juniori  

 Pregatirea participarii la evenimentele internationale din perioada 2016-
2020 

 Participare la Conferinte, Congrese, Seminarii, etc organizate de EHF si 
IHF sau de federatiile partenere 

 Contributii la organizarea manifestarilor interne cu caracter metodologic si 
la logistica participarii la manifestari externe de acest tip (logistica relatiilor 
internationale) 

 
O mentiune speciala trebuie facuta in legatura cu participarea echipelor de 
handbal din Romania la Cupele Europene. Vrem sa multumim cluburilor cu 
care am colaborat foarte bine, acestea respectind termenele de inscriere, de 
trimitere a listelor jucatorilor si de inregistrari ulterioare ale jucatorilor, ceea ce 
a permis rezolvarea in timp util a problemelor legate de participare. 
 
Trebuie mentionata si participarea echipelor Romaniei la Campionate 
Europene de Beach Handball 2016 (masculin si feminin 16 ani  in ESP), 
participare care va continua in 2017 prin participarea la Campionate 
Europene de Beach Handball 2017 (masculin si feminin 17 ani  in CRO) 

 



4. Traducerea si distribuirea regulamentelor EHF si IHF si a 
reglementarilor stabilite de organizatorii de competitii internationale la 
care a participat Romania 

 
Au fost traduse regulamente internationale cu caracter general sau specific 
(unor competitii sau unor domenii din handbal) si actualizate la zi. Ele au fost 
puse la dispozitia celor interesati fie prin site-ul FRH, fie prin distribuirea 
directa catre factorii interesati. 

 
Examinind toate directiile in care actioneaza departamentul international se 
poate concluziona o crestere continua a volumului de activitate, atit datorita 
cresterii numarului de actiuni in care departamentul este  implicat, cit si 
datorita dificultatilor de logistica pt aceste actiuni, atit federatia, cit si partenerii 
ei trebuind sa actioneze in contextul unor dificultati financiare care au condus 
la modificari de locatii, readaptare de planuri de transport, anulari de 
participari, etc. 
Totodata, trebuie mentionata imbunatatirea continua a conlucrarii cu EHF. 
In cazul IHF, desi situatia s-a ameliorat fata de anii anteriori mai ramin multe 
lucruri de realizat pentru o cooperare constant prompta si eficienta 
comparabila cu  aceea pe care o avem cu EHF. 

 
Ar fi de dorit o imbunatatire a conlucrarii interne cu celelalte departamente 
pentru furnizarea la timp si ferma a documentelor solicitate de partenerii 
externi, la termenele stabilite. 
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